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Župani iz Makedonije na obisku

iz
vsebine

Center za razvoj Litija v okviru projekta Prednosti širitve
Evropske Unije za regionalni razvoj, ki se izvaja preko programa
Evropa za državljane, je prejšnji teden gostil pet županov iz
Severo-vzhodne regije iz Makedonije. Namen njihovega obiska je
bil ogled dobrih praks in seznanitev z uspešnimi regijskimi projekti na območju Srca Slovenije, ki so bili sofinancirani preko
različnih programov mednarodnega sodelovanja.

Branko Škarja
Bojan Herman
Intervju
- str. 2

Slovenijo so obiskali župani makedonskih občin Kumanovo, Kriva
Palanka, Staro Nagoričane, Kratovo in Lipkovo. V času od 7. do 11.
marca 2011so skupaj s predstavniki regionalne agencije obiskali
nekatere občine na območju Srca Slovenije: Dol pri Ljubljani,
Domžale, Kamnik, Litija, Lukovica, Šentrupert in Šmartno pri Litiji.
Seznanili so se s primeri dobrih praks pridobitve evropskih sredstev
za razvoj iz različnih programov.
Pred Kračevo domačijo, kjer jih je pozdravil tudi župan Občine Dol pri
Predstavniki slovenske in makedonske strani so se strinjali, da je
Ljubljani, Primož Zupančič.
nadaljnje sodelovanje pri prijavah mednarodnih projektov koristno in
potrebno. Najpomembnejši je prenos znanj, dobrih praks ter infor- Gostom iz Makedonije je bila predstavljena tudi znamka Srce Slovenije, ki obsega
macij o evropskih programih za pridobivanje razvojnih sredstev. V območje v obliki srca v osrednji Sloveniji, njena vsebina pa je vezana na spodbude za
okviru projekta bo potekal še obisk slovenskih partnerjev v razvoj ustvarjalnih potencialov prostora in kakovost prebivanja v njem. Gostje so bili
Makedoniji, Slovenijo pa bodo makedonski gostje ponovno obiskali navdušeni tudi nad mrežo za lokalno samooskrbo s hrano.
že prihodnji mesec.
Ana Savšek, foto:•JanaV
Seznanlili so se tudi s projekti, ki so bili podprti preko Lokalne akcijske
skupine Srce Slovenije (sredstva Leader) in obiskali TIC Jurij Vega v Dolskem,
Turistično kmetijo Pr'Krač in Kolesarsko točko v Dolskem.

Izpis sklepov 3. in 4. seje
občinskega sveta
- str. 4

Pisma bralcev
str. 3

-

Novice iz občinske
uprave
- str. 5
20 let Agencije za
radioaktivne odpadke
- str 6
Stičišče NVO•osrednje Slovenije
- str 7
Nasveti
- str. 8
Dogajanje v knjižnici
- str. 9
Petra Majdič
- str. 10

Tine Zupančič je župane
spremil do svoje kolesarnice.

Dora Škafar, TIC, je goste
razveselila z domačim
aperitivom.

V•TIC-u v Dolskem so si župani iz Makedonije nadeli predpasnike
in se lotili oblikovanja krofov, kar jim je šlo dobro od rok.
S samim delom TIC-a in kompleksnostjo povezov s Centrom za
razvoj Litija pa jih je podrobno seznanil vodja TIC-a, Željko Savič.

PRAZNIK OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

ČESTITAMO !

Tudi letos bo ob spominu na rojstvo barona Jurija Vege pred 257 leti v Zagorici spominska
slovesnost, ki jo bosta pripravili Občini Dol pri Ljubljani in Moravče v sodelovanju z Društvom
matematikov, fizikov in astronomov Slovenije in Slovensko vojsko.

Predvidoma bodo v kulturnem programu sodelovali učenci OŠ Janka Modra Dol pri Ljubljani,
učenci OŠ Jurija Vege Moravče, Pihalna godba Moravče in vedno bolj priljubljeni pevec in
kitarist Peter Vode, ki si po izjemnih nastopih na »talentih« uspešno utira pot med estradne
zvezdnike.
Vsakoletno srečanje častilcev rojaka, svetovno znanega znanstvenika in kanonirja barona Jurija
Vege, bosta s pozdravnim nagovorom pospremila župana Primož Zupančič in Martin Rebolj.
Vojaki Slovenske vojske bodo postavili častno stražo ob spomeniku Juriju Vegi in položili
venec, garda Slovenske vojske pa bo izstrelila častno salvo iz treh topov.
Ob zaključku prireditve bomo pozdravili tekače in organizirane pohodnike, ki se bodo ta dan
udeležili teka na Murovico. Organizatorji, Športno društvo Partizan Dolsko v soorganizaciji s
Športnim društvom Zagorica pri Dolskem in Turističnim društvom Dolsko, bodo ob tej
priložnosti razglasili zmagovalce teka in jim podelili praktične nagrade ter priznanja. Za topel
čaj in prigrizek ter prometno ureditev ob prireditvi bodo poskrbeli prizadevni člani PGD Klopce.
Na voljo bo tudi dovolj parkirnih mest za osebna vozila.

Murovico, zato je najbolj prijetno priti ob tej priložnosti na Vegovo domačijo kar peš!
Vabljeni!

Nasvet gasilcev
- str. 11
JUB-ove novice
- str. 11
Ponudniki Naravnost z
dežele
- str. 12

Prireditev bo pred Vegovo domačijo v Zagorici 12,
v soboto, 26. marca 2011, ob 11. uri.

Spoštovane bralke in bralci!
Zagorica je prijetna vasica, raztresena nad Prijazno dolino in skrita pod z gozdom poraslo

Šahovski utrinki
- str. 10

Vabljeni v
Zagorico
26. marca 2011
ob 11. uri

Petra Majdič in njena bronasta medalja
na FIS svetovnem prvenstvu v nordijskem
smučanju v šprintu v prosti tehniki,
Holmenkollen, 24. februarja 2011, Oslo,
Norveška. (foto Pool/Getty ImagesEurope)

PROSIMO, DA ČLANKE
ZA OBJAVO V OBČINSKIH
NOVICAH POŠLJETE NA
NASLOV UREDNIŠTVA DO
20. V MESECU ZA OBJAVO V AKTUALNI ŠTEVILKI
OBČINSKIH NOVIC .
uredniški odbor
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aktualno
ŽUPANOVA BESEDA
Po hladni in sivi zimi tudi
v našo dolino počasi prihaja pomlad. Težko jo že
čakamo, da ozeleni
travnike in gozdove in
nam prinese lepše, toplejše dneve, ko bomo spet z
veseljem stopili po uhojenih stezicah, se
udeležili pohoda in teka
na Murovico, pa spomladanskega sejma in
številnih drugih aktivnosti, ki nas bodo zvabile v
naravo.
Prvi letošnji meseci so bili za Občinsko upravo
delovni. Sprejeli smo proračun za leti 2011 in 2012, ki
v celoti temelji na realnih predpostavkah in upošteva
aktualno gospodarsko situacijo, zato verjamemo, da
bomo vse sprejete postavke tudi dejansko realizirali.
Pri tem moram pohvaliti občinske svetnice in svetnike,
ki so vseskozi tvorno sodelovali pri oblikovanju
samega proračuna.
V izdelavi je nov Občinski prostorski načrt (OPN) za
celotno območje naše Občine, s katerim bomo
dokončno začrtali smernice urbanega razvoja Občine
s tremi centri – Dolom, Dolskim in Senožetmi.
Obravnavali in analizirali smo tudi vse vloge za spremembo namembnosti. Osnutek s smernicami pristojnih državnih organov bo predstavljen javnosti v drugi
polovici letošnjega leta. Usklajen predlog pa bo sprejel
Občinski svet.
Stvari se premikajo tudi glede izgradnje Doma starejših občanov. Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve je objavilo razpis za podelitev koncesije, za
katerega na občini prav v teh dneh pripravljamo
potrebno dokumentacijo. Na razpis se bomo vsekakor
prijavili, hkrati smo izvedli tudi preliminarni razpis za
izbiro izvajalca.
Naše aktivnosti so namenjene tudi izgradnji vodovoda
v Zajelšah in Zaborštu, za katerega smo pridobili
evropska sredstva v višini 120 tisoč evrov. Trenutno
smo v fazi pridobivanja vseh soglasij za služnostne
pravice lastnikov parcel in računamo, da bomo to
investicijo zaključili še letos. Na žalost pa je zaradi
znanega zapleta z lastnikom zemljišča nekoliko zastal
projekt izgradnje novega krožišča v Vidmu. Trenutno
je država v fazi razlaščanja sedanjega lastnika in ko bo
postopek končan, bom storil vse, da bo prepotrebno
krožišče na Vidmu tudi zgrajeno. Prenovili bomo tudi
Kulturni dom v Dolskem, za kar pravkar izbiramo
izvajalca. Tudi za ta projekt smo pridobili evropska
sredstva v višini 250 tisoč evrov.
Lanska čistilna akcija Očistimo Slovenijo v enem
dnevu! je tudi v naši občini naletela na velik odziv,
čeprav smo si v naših krajih tudi v letih pred njo vsako
pomlad radi nadeli rokavice, poprijeli za vreče in se
odpravili očistiti naše okolje. Letos čistilno akcijo
ponovno organiziramo sami, k udeležbi pa vas vabim
v soboto, 19. marca v dopoldanskih urah. Upam in si
želim, da bi se tudi letošnje akcije v tako velikem
številu in tako zagnano lotila tudi naša društva, ki
predstavljajo pomembno motivacijo sokrajanom in
velik vzor mladim.
V skladu s strategijo turističnega razvoja naše Občine
do leta 2013 nadaljujemo z organizacijo turističnih
občinskih prireditev in dogodkov. Na žalost smo
morali v skladu s trenutno gospodarsko situacijo nekoliko omejiti prireditvam namenjena občinska sredstva,
vendar upamo, da jih bomo uspeli nadomestiti s sponzorskimi in tako prireditve izpeljali na enaki, če ne
celo višji ravni kot prejšnja leta.
Ob občinskem prazniku 23. marca 2011vam čestitam in
vas vabim na podelitev priznanj v Erbergove paviljone
graščine Dol ter 26. marca 2011 tudi na osrednjo občinsko proslavo na domačiji Jurija Vege v Zagorici pri
Dolskem.
Želim vam prijetno, toplo in sončno pomlad!
Primož Zupančič, župan

STRAN 2

Podžupan

Branko Škarja

Od rojstva, to je od leta 1963, živi v Senožetih, zdaj z ženo in tremi otroki, sinova sta
že odrasla, in tudi zato želi, da se kraj razvija v duhu modernega časa, a vendar z
varovanjem vseh prednosti, ki jih nudi podeželje; da bi bilo bivanje v Senožetih za vse
generacije primerno. Veliko je bilo že narejenega, odkar je sam pred 13. leti kot svetnik vstopil v lokalno politiko, kar nekaj pomembnih projektov pa je še neuresničenih.
Svetnik štiri mandate, podžupan drugi mandat – se vam zdi to dolgo
obdobje?
Ni zelo kratko, čeprav je teh trinajst let hitro minilo. Pa vendar smo svetniki skupaj z
občinsko upravo in tudi s podporo občanov v tem času naredili zelo veliko. Rezultati
razvoja so vidni povsod v naši občini.

Kdaj in zakaj ste prvič kandidirali za svetnika?
Bil sem eden izmed pobudnikov ustanovitve Liste krajanov Senožeti in na njej sem
kandidiral za svetnika. To je bilo za drugi mandat pod prvim županom Antonom
Jemcem. Kandidiral pa sem zato, da bi lažje sodeloval in tudi sam prispeval svoje
zamisli pri razvoju naše občine, in da bi se zavzemal za reševanje mnogih problemov
v Senožetih.

Ste bili uspešni?
Mislim, da sem bil. Sicer sva Senožeti vedno zastopala po dva svetnika, kar je glede na
število krajanov tudi prav. Prvi velik izziv je bil, da pripeljemo v kraj vodo, ker smo
bili v Senožetih v poletnih mesecih kronično brez vode. Razen tega ima zdaj okrog 80
odstotkov kraja cestno razsvetljavo, ceste so urejene in asfaltirane. Zelo sem zadovoljen tudi, da smo na Občini našli toliko skupne volje in so Senožeti dobile asfaltno
ploščad, na kateri potekajo različne prireditve, od iger z žogo, gasilskih vaj do sejmov.
Tudi ob ploščadi z igrali urejen prostor je priljubljen pri najmlajših.

Upate, da boste poleg dela za celotno občino, uspeli še v katerem od zastavljenih projektov za Senožeti?

Kako gledate na razvoj celotne
Občine?
Vsekakor podpiram razvoj in širitev
celotne občine po smernicah, določenih
v dolgoročnem razvojnem programu
Občine. Na okoljevarstvenem področju
bomo poskušali ohraniti čim več kmetijskih površin. Obrtno-poslovna cona bo,
ko bo zaživela, priložnost za nova delovna mesta tudi za naše občane. Kljub
gospodarski krizi moramo vseeno delati
tako, kot da se bodo zadeve že jutri spremenile na bolje.

Radi živite v Občini Dol pri
Ljubljani?

Kot podžupan sem pristojen za področje gospodarstvo, okolje in prostoraj, z nalogami, za katere me pooblasti župan. Verjamem, da sem v tej vlogi sposoben svoje znanje in izkušnje maksimalno izkoristiti za kakovosten razvoj občine. Če hočemo, da
zadeve na tem področju potekajo v skladu z zastavljenimi cilji, je nujno spremljati
razpise in zakonodajo. Vsi projekti temeljijo na timskem delu. Izven svojega službenega časa sem povsem vpet v delo na Občini.

Zelo rad. Imamo lepo naravo, mnogo
kulturnih, športnih in zabavnih prireditev. Srečo imamo, da je v naših krajih
toliko posameznikov, ki so nadarjeni in
imajo dovolj energije in veselja za
druženje in organiziranje. Pohvaliti
moram sokrajane, ki so se v zadnjih
nekaj letih kulturno in družabno
dobesedno razcveteli, od Aktiva žena
Klas, TD Senožeti s tamburaši in pevci,
KUD Anton Mehle , gasilcev do pridnih
šolarjev ter njihovih mentoric in
učiteljic.

Kakšna so vaša pričakovanja glede dela Občinskega sveta v novi sestavi?

Kaj pa prosti čas?

Občinski svet sestavljajo svetnice in svetniki, ki so po svoji izobraženosti sposobni
sprejemati zelo premišljene in odgovorne odločitve, kar je zelo dobro. Če govorimo o
dveh polih, ni nič narobe, da prihaja do dolgih razprav, dokler so mnenja obeh strani
podkrepljena s trdnimi argumenti. Če pa bo, ali, če bi prihajalo do nasprotovanja zgolj
zaradi nasprotovanja, pa ne bo dobro. Upam pa, da bomo vedno našli rešitve, ki bodo
občino razvijale v pravo smer.

Prostega časa skoraj nimam. Najraje
skrbim za okolico hiše, pa na sprehode
v hrib za našo hišo hodim, z ženo ali pa
sam.
Jana Vejnovič

Za Senožeti so trenutne prioritete prenova podružnične šole, vsaj ena enota otroškega
varstva, varna povezovalna pot ter varni prehodi za pešce. .

Že drugi mandat vam je zaupana funkcija podžupana. Kaj vam pomeni
biti podžupan?

Menite, da bi bilo prav, da bi Občina imela kakšno podžupanjo?
Zakaj pa ne. Če ne v tem mandatu, pa v naslednjem. Sicer pa je v Občinskem svetu v
primerjavi s prvimi mandati tokrat kar veliko svetnic. Prav je, da ni raznolikost samo
v mnenjih ali, če hočete, po strankarski pripadnosti, ampak tudi po spolih.

Bojan Herman
Podžupan
Je Ljubljančan, rojen
pred 59. leti. Leta 1980 sta z
ženo kupila zemljišče v Vinjah
in začela z gradnjo hiše.
Z družino, sinom in
hčerko, so se v hišo vselili leta
1987. Zdaj torej teče že 24. leto
njegovega bivanja v Občini Dol
pri Ljubljani. Kako je vsa ta
leta dejaven pri
soustvarjanju našega
bivalnega okolja, mi
je pripovedoval kot
podžupan in kot občan.
Ste izkušnje iz obdobja nastajanja lepega naselja
Vinje lahko porabili pri svojem delu kot svetnik v
Občinskem svetu Občine Dol pri Ljubljani?
Izkušnje so dolgoletne, jih je res mnogo in vsaka je dragocena.
Ko je v našem delu nastajalo naselje tridesetih hiš, ni bilo
nikakršne komunalne ureditve in za vse smo organizacijsko,
fizično in tudi finančno poskrbeli graditelji sami. Večji del
investicij smo financirali sami in s tem dosegli prioritete, da je
takratna Občina Moste Polje prispevala svoj delež. Pri tem smo
morali složno sodelovati vsi prebivalci naselja, če smo želeli
imeti asfaltirano cesto, urejeno odvodnjavanje, cestno razsvetljavo, telefon, kabelsko televizijo… Kmalu smo se aktivno
vključili tudi v delovanje Krajevne skupnosti, sam sem bil
najprej njen član, že naslednje leto pa njen predsednik. Ko se je
ustanovila Občina Dol pri Ljubljani, sem v prvem mandatu kot
svetnik vstopil v lokalno politiko. Izkušnje, ki sem jih pridobil
pri nastajanju našega naselja in s poznavanjem problematike
pri delu v Krajevni skupnosti, so mi koristile pri opravljanju
nove funkcije.

Je zdaj že kaj drugače, bolje?
Bolje je to, da je Občina z uvedbo komunalnega prispevka dolžna poskrbeti za osnovno infrastrukturo, slabo pa je mogoče to,
da je manj samoiniciative. Ljudje se premalo povezujejo in v
večini primerov pričakujejo le aktivnosti s strani Občine.

Kakšno vlogo pri tem igrajo Vaški odbori?
Zelo pomembno, ker se problemi po neki hierarhiji prenašajo
na Občino. Prav na tem področju se sam trudim, da bi ta komunikacija bolje stekla, kajti povratnih informacij je premalo.
Občina sicer odgovarja na določene zahteve, pobude, potem
pa dostikrat komunikacija zamre. Dogaja se, da se ista
vprašanja večkrat pojavljajo pod točko razno na sejah
Občinskega sveta. Člani Vaških odborov pa negodujejo, da se
zadeve prepočasi, ali pa sploh ne rešujejo. Občinski svetniki
moramo tu odigrati vlogo povezovalcev.

Imate rešitev za boljše obveščanje oziroma reševanje
perečih zadev?
Za začetek bom vztrajal, da se npr. pri zahtevi, da se ali popravi
cesta ali sanira plazovit teren, postavijo določeni roki, določi
odgovorna oseba ter da se pove, ali Občina zmore v okviru
razpoložljivih proračunskih sredstev nekaj narediti v postavljenem roku ali ne. To komunikacijsko pot je res treba izvajati v
dobro ljudi. Opažam tudi, da ljudje niso dovolj seznanjeni s
tem, kaj vse dela Občinska uprava. Zato smo na občinski spletni strani in v Občinskih novicah uvedli obveščanje o aktualnih
dogodkih. Na teh dveh mestih lahko občani preberejo marsikaj
o delu Občinske uprave.

Ste podžupan, zadolžen za področje družbene
dejavnosti, kar je v večini vezano na občinski proračun. Vemo, da denarja ni na pretek, zato delo za
podžupana ne bo enostavno. Kaj menite?
Funkcijo podžupana jemljem zelo resno in rekel sem že, da je
v prejšnjem mandatu nisem sprejel zaradi službenih obveznosti. Zdaj se lahko temu delu bolj posvetim in vidim, da ta funkcija zahteva veliko časa in angažiranja. Glede na proračunska
sredstva moram povedati, da se področje šolstva in otroškega
varstva financira iz občinskega proračuna, kar predstavlja za

Nadaljevanje na 5. strani.
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pisma
ZAHVALA

H V A L I M O

V 89. letu nas je zapustila naša draga mama, babica,
prababica

Me smo najlepše !

MARIJA ŠIMENC
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje,podarjeno cvetje,
sveče in svete maše.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Posebna zahvala gospodu župniku Marku Avseniku za
opravljen cerkveni obred, pevcem Svete Helene Dolsko ter
Marjani Drčar za poslovilne besede.
Zahvala tudi osebju Doma upokojencev Domžale, kjer je
mama preživela zadnji dve leti.
Žalujoči:sin Srečo, hčeri Majda in Ivanka z družinami

ZAHVALA
Tragično nas je v 81. letu starosti zapustil dragi oče, stari
oče, brat, stric in svak

Stonoge so se kar čez noč spremenile v druge živalce ali kar v
čarovnico, “spajderje” in druga pravljična bitja. Stonoge je
skupina otrok v vrtcu Dolsko, zanje pa skrbita vzgojiteljici
Stanka in Veronika.
Še kakšno leto bodo otroci takole uživali v igrivosti, nato pa
bodo že stopili v svet pravega učenja v 1. razredu osnovne
šole.
Fotografijo letošnjih pustnih mask je posnela vzgojiteljica
Stanka Tomažin. (JanaV)

Jožef Zajec iz Podgore.
Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki ste nam izrekli sožalje,
darovali cvetje, sveče in svete maše in ga pospremili na
njegovi zadnji poti. Iskrena zahvala duhovnikoma za lepo
opravljen obred. Zahvaljujemo se tudi Dušanu Musiju,
Mateju Lajovcu, Radu Lajovcu, Janezu Žvabu, Gojku
Saviču in Miru Špenku.
Žalujoči vsi njegovi

G R A J A M O

Odgovor na članek Srečanje občinskega odbora SDS Dol pri
Ljubljani, januar 2011
Ker je v tem članku omenjeno moje ime, sem se odločil, da
povem tudi vzrok mojega izstopa iz stranke, kar pa v tem
članku ni bilo omenjeno, čeprav se je že vedelo za moj izstop.
Res je, rezultati na lokalnih volitvah so bili slabi, a ne zaradi
mojega domnevno slabega dela, temveč zaradi dveh članov
Izvršilnega odbora (v nadaljevanju IO), ki sta ovirala normalno delo pred lokalnimi volitvami. S skrajnimi napori in s
pomočjo večine članov IO smo tik pred zdajci sestavili listo za
lokalne volitve. Pri analizi slabih rezultatov smo v IO in v
Nadzornem odboru ugotovili, da smo na tajnih volitvah
napačno prešteli glasove za vrstni red na listi za Občinski
svet. Ugotovili smo, da bi prvi na listi moral biti jaz. To sem
tudi povedal na sedežu stranke, kar je bilo sprejeto kot informacija.
Vendar tudi zaradi tega nisem izstopil iz stranke. Ko pa smo
to obelodanili na zadnjem sestanku IO, sem bil od zdajšnje
predsednice in občinske svetnice deležen žalitve, čeprav sem
rekel, da nimam nobene želje po funkciji občinskega svetnika.
Ker je moj življenjski moto, ohranitev svojih moralnih načel,
sem se odločil, da dokončno izstopim iz stranke SDS.
Bivši član SDS: Miro Koritnik, Videm 38/D

likovna sekcija KUD Dol pri Ljubljani
vabi na

LIKOVNI TEČAJ PORTRETA
Pričetek tečaja je v torek, 22. marca ob 17.00.
Tečaj traja 10 tednov, enkrat tedensko po 4 šolske ure
(skupaj 40 ur). Cena tečaja je 230 eur (v ceno je vštet material). Tečaj bo potekal na OŠ Janka Modra, Dol pri
Ljubljani (Videm 17). Mentorica: dipl. slikarka Renata
Grmovšek.
Informacije in prijave na tel.: 041/807-196

Vabim vas na potopisno predavanje :

DELA Z MINI
BAGROM

Obrtno podjetniška cona
dobiva počasi
svojo pravo
podobo...

Končar I. s.p.

Jože Virant

Laze pri Dolskem 36 a
1262 Dol pri LJubljani
041 515 036

S sprehoda ob obrežju reke Save pod vasjo
Brinje

Južna Etiopija
v dvorani
Kulturnega doma Dolsko
1. aprila 2011
ob 20.00
Primož Zupančič

Športno društvo Partizan Dolsko
vabi
v četrtek, 31. 3. 2011 ob 19. uri
v dvorano Kulturnega doma Dolsko

na predavanje
o športnem treniranju.

Tukaj sta se ustavila avtomobilska motorja teh dveh vozil
že pred nekaj leti. Če je volja za odstranitev na pravo mesto,
kamor sodita vozili, potem je sedaj pravi trenutek za to
opravilo. V času, ko drevje ozeleni, teh ostankov vozil skoraj ne opazimo.

Koordinatorji naj se za odvoz zbranega materiala
obrnejo na VODE d.o.o., Marko Vode: 041/621-700.

Jurij Kuhar

CENIK REKLAMNIH OGLASOV

STRAN

EUR (barvno)

1/1 (267x385mm)
1/2 (131x385mm; 267x192mm)
1/4 (131x192mm; 267x96mm)
1/8 (131x100mm)
1/32 (85x50mm)

420,-210,-105,-80,-30,--

Popust:
Za 3 x objavo: 10% / za 6 x objavo: 15%
Za 8x objavo: 20% / za 10 x objavo: 25%
Cenik (cena + DDV) velja od 01. 01. 2010
Oglas je lahko oblikovan in poslan v formatu pdf oziroma v formatu, primernem za tisk. Če želite, da oglas
oblikujemo, naj bo besedilo v wordu, fotografije ali
logo pa posebej v jpg.

Predaval bo vrhunski kolesar rekreativec - Jani Prešeren (na sliki),
trener kolesarstva.
Predavanje bo predvidoma trajalo
dobri 2 uri.
Predavanje je namenjeno športnim
rekreativcem, ki bi radi izvedeli več o
pravilnem treniranju, predvsem kolesarstva.
Inf:
Internet:
https://sites.google.com/site/janipreseren/

E-mail: sddolsko@gmail.com
GSM: 031/65 78 41 (Jernej)

Kontaktni naslov: jana.prevod@siol.net
OBČINSKE NOVICE, februar 2011
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OBČINA DOL PRI LJUBLJANI, OBČINSKI URAD, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani; Telefon: 01/5303 240, faks: 01/5303 249; e-pošta:obcina@dol.si

Številka: 0320-0002/2011-6
Datum: 18.2.2011

IZPIS SKLEPOV 3. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOL PRI
LJUBLJANI Z DNE 17. 2. 2011
Občinski svet je s petnajstimi (15) glasovi sprejel naslednji
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 2. seje Občinskega sveta z dne 23. 12. 2010
2. Obravnava Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles
Občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov
3. Obravnava Odloka o dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani
4. Imenovanje Nadzornega odbora
5. Pobude, predlogi in vprašanja občinskih svetnikov
1. Zapisnik 2. seje Občinskega sveta
Na zapisnik so bile posredovane naslednje pripombe:
- Stran 7, 2. alinea: navedba Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin se nadomestni s
pravilnim citiranjem besedila: »Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 86/2010),
- Stran 8, 3. alinea: v odgovoru o korekciji stroškov svetnikov, je bilo rečeno, da bodo mogoče v okviru
proračuna.
(Navedba odgovora je v zapisniku pravilno zapisana: »Glede stroškov svetnikov bodo mogoče korekcije v okviru sprememb in dopolnitev Pravilnika o nadomestilih oz. sejninah.”)
- Stran 13, točka 12.2: vprašanje glede ureditve ceste se nanaša na novo cesto v Brinju (ne v Beričevem).
Sprejet je bil
AD – 1/1 SKLEP:
Občinski svet potrjuje Zapisnik 2. seje Občinskega sveta z dne 23. 12. 2010 z upoštevanjem podanih
Številka: 0320-0003/2011-4
Datum: 24. 2. 2011

IZPIS SKLEPOV 4. SEJE OBČINSKEGA SVETA
OBČINE DOL PRI LJUBLJANI Z DNE 23. 2. 2011
OBRAVNAVA DNEVNEGA REDA
Obravnavo 8. točke dnevnega reda, predlog o določitvi cene vode iz lokalnih vodovodov na območju
občine Dol pri Ljubljani, je župan umaknil.
Predlogi za umik obravnave predlaganih zadev:
Aleš Žnidaršič:
- Umik 2. točke z dnevnega reda -- Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani
za leti 2011 in 2012 – 2. obravnava. Proračun naj se obravnava po Zaključnem računu za leto 2010, ko
se bo mogoče bolj kompetentno odločati.
Irena Jurca:
- Umik 6. točke - Predlog za razrešitev predstavnikov ustanoviteljice – Občine Dol pri Ljubljani v Svetu
Osnovne šole Janka Modra in predlog za imenovanje novih predstavnikov, ker ni podana utemeljitev.
Primož Zupančič je predlagal tudi spremenjen vrstni red obravnav, tako, da se točke 10, 7. in 11 uvrstijo takoj za prvo točko.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
AD - 01/1 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani umika obravnavo 2. točke dnevnega reda – Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leti 2011 in 2012 – 2. obravnava.
Sklep ni bil sprejet. Zanj je glasovalo sedem (7) svetnikov, devet (9) pa jih je glasovalo proti.
AD – 01/2 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani umika obravnavo predloga za razrešitev predstavnikov
ustanoviteljice – Občine Dol pri Ljubljani v Svetu Osnovne šole Janka Modra in predloga za imenovanje novih predstavnikov.
Sklep ni bil sprejet. Zanj je glasovalo sedem (7) svetnikov, devet (9) pa jih je glasovalo proti.
AD – 01/3 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani soglaša s predlagano spremembo vrstnega reda obravnav tako,
da se točke 10, 7 in 11 uvrstijo takoj za prvo točko.
Sklep je bil sprejet s sedemnajstimi (17) glasovi.
AD – 01/4 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema naslednji
DNEVNI RED 4. seje:
1. Potrditev zapisnika 3. seje Občinskega sveta z dne 17. 2. 2011
2. Obravnava poročila PP Ljubljana Bežigrad o varnostnih razmerah na območju občine Dol pri
Ljubljani v letu 2010
3. Obravnava in sprejem sklepa o urbanistični rešitvi za gradnjo sedmih stanovanjskih stavb, vključno
s prometno in komunalno ureditvijo na zemljiščih parc. št. 547/1, 323/3, 330/11, 330/10, 330/8, 330/8,
330/12, 330/13, 330/14, 330/15 in 330/4, k.o. Senožeti, poročevalec Emil Pock
4. Obravnava poročila o
5. Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leti 2011 in 2012 – 2. obravnava, poročevalca: Primož Zupančič in Franc Vončina
6. Imenovanje Vaških odborov Občinskega sveta, poročevalec Bojan Herman
7. Imenovanje Komisije za vloge in pritožbe občanov in civilne družbe, poročevalec Bojan Herman
8. Imenovanje Uredniškega odbora občinskega glasila, poročevalec Bojan Herman
9. Predlog za razrešitev predstavnikov ustanoviteljice – Občine Dol pri Ljubljani v Svetu Osnovne šole
Janka Modra – poročevalec Bojan Herman, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja predstavnikov ustanoviteljice – Občine Dol pri Ljubljani v Svetu Osnovne šole Janka Modra
in predlog za imenovanje novih predstavnikov, poročevalec Bojan Herman
10. Obravnava predloga sklepa o določitvi najemnine za grobove na pokopališčih na območju Občine
Dol pri Ljubljani za leto 2011, poročevalca: Franc Vončina in Mojca Marinček
11. Pobude, predlogi in vprašanja občinskih svetnikov
Sklep je bil sprejet z devetimi (9) glasovi, šest (6) svetnikov je glasovalo proti.
AD – 1
Zapisnik 3. seje Občinskega sveta z dne 17. 2. 2011
Na zapisnik 3. seje Občinskega sveta je bila podana naslednja pripomba:
- Pri točki 5.6 se v zadnji vrstici doda besedilo:…do naslednje seje. Dopolnjeno besedilo se glasi:«Pisni
odgovor do naslednje seje.”

STRAN 4

pripomb.
Sklep je bil sprejet s sedemnajstimi (17) glasovi, soglasno.
2. Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles
Občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov
AD – 2/1 SKLEP:
Pravilnik o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles Občinskega
sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov, ni bil sprejet.
Za predlagani pravilnik je glasovalo osem (8) svetnikov, devet (9) pa jih je glasovalo proti.
3. Odlok o dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani
AD – 3/1 SKLEP:
Odlok o dopolnitvah Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani ni bil sprejet.
Za predlagane spremembe odloka je glasovalo šest (6) svetnikov, devet (9) pa jih je glasovalo proti.
4. Imenovanje nadzornega odbora
AD – 4/1 SKLEP:
Nadzorni odbor ni bil imenovan.
Za predlagano sestavo Nadzornega odbora je glasovalo osem (8) svetnikov, osem (8) jih je glasovalo proti.
Pripravila: Štefka Toplak
Primož Zupančič, župan

Sprejet je bil
AD – 1/1 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani potrjuje Zapisnik 3. seje Občinskega sveta z dne 17. 2. 2011 z
upoštevanjem pripombe, da se v zadnji vrstici besedilo pri točki 5.6 dopolni z besedilom: do naslednje
seje.
Sklep je bil sprejet s sedemnajstimi (17) glasovi.
AD – 2
Poročilo PP Ljubljana Bežigrad o varnostnih razmerah na območju občine Dol pri Ljubljani v letu 2010
Sprejet je bil
AD – 2/1 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani se je seznanil z Varnostno oceno za leto 2010 za 10. policijski
okoliš Policijske postaje Ljubljana Bežigrad (območje občine Dol pri Ljubljani).
Sklep je bil sprejet s sedemnajstimi (17) glasovi.
AD – 3
Obravnava in sprejem sklepa o urbanistični rešitvi za gradnjo sedmih stanovanjskih stavb, vključno s
prometno in komunalno ureditvijo na zemljiščih parc. št. 547/1, 323/3, 330/11, 330/10, 330/8, 330/8,
330/12, 330/13, 330/14, 330/15 in 330/4, k.o. Senožeti
Sprejet je bil
AD – 3/1 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani potrjuje urbanistično rešitev za gradnjo sedmih stanovanjskih
stavb, vključno s prometno in komunalno ureditvijo na zemljiščih parc. št. 547/1, 323/3, 330/11,
330/10, 330/8, 330/8, 330/12, 330/13, 330/14, 330/15 in 330/4, k. o. Senožeti pod naslednjimi pogoji:
1. Investitor je dolžan ustrezno urediti odvodnjavanje v zaprti cevni kanal do že urejenega zaprtega
kanala pod Zasavsko cesto.
2. Investitor je po ureditvi dovozne poti dolžan to pot neodplačno prenesti v javno dobro.
Investitorja se opozori, da je priključek na glavno cesto na nevarnem odseku Zasavske ceste.
Sklep je bil sprejet s šestnajstimi (16) glasovi, en (1) svetnik je glasoval proti.
AD – 4
Poročilo o izvajanju javnega linijskega prevoza na relaciji Senožeti - Dol pri Ljubljani - Ljubljana
Sprejet je bil
AD – 4/1 SKLEP:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani se je seznanil s Poročilom o izvajanju javnega linijskega prevoza
na relaciji Senožeti-Dol pri Ljubljani-Ljubljana v letu 2010.
Sklep je bil sprejet s sedemnajstimi (17) glasovi.
AD – 5
Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leti 2011 in 2012 – 2. obravnava
Sprejet je bil
AD – 5/1 SKLEP:
1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto
2011 z bilanco prihodkov in odhodkov ter s posebnim delom proračuna v drugi obravnavi.
2. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejema Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto
2012 z bilanco prihodkov in odhodkov ter s posebnim delom proračuna v drugi obravnavi.
Sklep je bil sprejet z devetimi (9) glasovi, sedem (7) svetnikov je glasovalo proti.
AD – 6
Imenovanje Vaških odborov Občinskega sveta
Sprejet je bil naslednji
AD – 6/1 SKLEP:
Na podlagi 3. člena Odloka o ustanovitvi vaških odborov in določitvi njihovih območij (Uradni list RS,
št. 56/2000 in 55/2007) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.48/2010) je
Občinski svet na svoji 4. seji dne 23. 2. 2011 sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU VAŠKIH ODBOROV OBČINSKEGA SVETA
1. V Vvaški odbor za območje naselij Beričevo in Brinje se imenujejo:
Davorin MALEC, Beričevo 47
Nataša VALENTINČIČ, Brinje 8 in
Miha ANŽIČ, BRINJE 10.
2. V Vaški odbor za območje naselij Dol pri Ljubljani, Videm, Kleče pri Dolu, Zaboršt pri Dolu,
Zajelše in Podgora pri Dolskem se imenujejo:
Jože KLEMENČIČ, Dol 16
Branko TEKAVC, Videm 3
Jože POGAČNIK, Podgora 19
Bojan JANČAR, Zajelše 2
Jure KUHAR, Videm 39/a
Vinko KLEMENČIČ, Zaboršt 15 in
Miha UČAKAR, Kleče 33.
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3. V Vaški odbor za območje naselij Dolsko, Osredke, Petelinje, Kamnica in Vinje se imenujejo:
Ksenija JANEŽ LAPIĆ, Dolsko 13
Janez SELŠEK, Dolsko 80/a
Anton JEMEC, Petelinje 2/a
Matija PUSTOTNIK, Vinje 37
Željko SAVIĆ, Dolsko 100a in
Franc GOSTINČAR, Vinje 26/c.
4. V Vaški odbor za območje naselja Laze se imenujejo:
Barbara MARIČ, Laze 45
Grega BOŠTJANČIČ, Laze 29 in
Marko NOLIMAL, Laze 2/a.
5. V Vaški odbor za območje naselja Senožeti se imenujejo:
Franc JAKLIČ, Senožeti 32/b
Helena RUMIČ, Senožeti 41/e
Gregor PIRC, Senožeti 50/b in
Bojan KRAČAN, Senožeti 72/a.
6. V Vaški odbor za območje naselij Klopce, Križevska vas, Vrh pri Dolskem in Zagorica pri
Dolskem se imenujejo:
Gregor JEMEC, Klopce 5
Pavle POVIRK, Križevska vas 4
Branko POVIRK, Vrh pri Dolskem 15 in
Marjan PRAŠNIKAR, Zagorica 3.
7. Mandat članov Vaških odborov nastopi z dnem konstituiranja, poteče pa z dnem poteka mandata
Občinskega sveta, ki jih je imenoval.
Sklep je bil sprejet s štirinajstimi (14) glasovi, proti ni glasoval nihče.
AD – 7
Imenovanje Komisije za vloge in pritožbe občanov in civilne družbe
Sprejet je bil
AD – 7/1 SKLEP:
Na podlagi določb 28. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.48/2010) je Občinski
svet Občine Dol pri Ljubljani na svoji 4. seji, dne 23. 2. 2011 sprejel
SKLEP
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA VLOGE IN PRITOŽBE OBČANOV
IN ORGANIZACIJ CIVILNE DRUŽBE
1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani imenuje tričlansko Komisijo za vloge in pritožbe občanov in
organizacij civilne družbe v sestavi:
Ivanka GRADIŠEK, Senožeti 4/b, Maruša JANČAR, Zajelše 2 in Igor LAPIČ, Dolsko 13.
2. Komisija za vloge in pritožbe občanov in organizacij civilne družbe nastopi mandat z dnem imenovanja, poteče pa ji z dnem poteka mandata Občinskega sveta, ki jo je imenoval.
3. Področje delovanja komisije je opredeljeno s Poslovnikom Občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet s sedemnajstimi (17) glasovi.
AD – 8
Imenovanje Uredniškega odbora občinskega glasila
Sprejet je bil
AD – 8/1 SKLEP:
Na podlagi določb 8. člena Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS,
št. 66/2005 in 68/2008) in 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 48/2010) je
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na svoji 4. seji, dne 23. 2. 2011 sprejel
SKLEP O IMENOVANJU UREDNIŠKEGA ODBORA OBČINSKEGA GLASILA OBČINE DOL PRI
LJUBLJANI
1. Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani imenuje Uredniški odbor Občinskih novic v sestavi:
Jasmina Katarina KRIŽAJ, Dolsko 96, Igor LAPIČ, Dolsko 13, Klara PAVLINIČ, Kamnica 36, Andrej
BAKOVNIK, Senožeti 5 in Nataša KLEMENČIČ, Dol 16.
2. Mandat članov Uredniškega odbora se prične z dnem konstituiranja in poteče s potekom mandata
Občinskega sveta, ki ga je imenoval.
Sklep je bil sprejet s sedemnajstimi (17) glasovi.
AD – 9
Razrešitev predstavnikov ustanoviteljice – Občine Dol pri Ljubljani v Svetu Osnovne šole Janka Modra
in imenovanje novih predstavnikov ustanoviteljice
Sprejeta sta bila naslednja sklepa:
AD – 9/1 SKLEP:
Razrešijo se predstavniki ustanoviteljice – Občine Dol pri Ljubljani v Svetu Osnovne šole Janka Modra,
Dol pri Ljubljani, Videm 17: Rok Kosem, Tone Murgelj in dr. Fani Nolimal.
Sklep je bil sprejet z devetimi (9) glasovi, šest (6) svetnikov je glasovalo proti.
AD – 9/2 SKLEP:
V Svet Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani se imenujejo naslednji predstavniki ustanoviteljice Občine Dol pri Ljubljani:
Marija Sedej – Prosenc, Senožeti 39/c, 1262 Dol pri Ljubljani,
Rok Velepec, Beričevo 14/a, 1262 Dol pri Ljubljani in
Janez Cerar, Kamnica 26, 1262 Dol pri Ljubljani.
Sklep je bil sprejet z devetimi (9) glasovi, pet (5) svetnikov je glasovalo proti.
AD – 10
Sklep o določitvi najemnine za grobove na pokopališčih na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto
2011
Sprejet je bil
AD – 10/1 SKLEP:
Na podlagi Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Dol pri Ljubljani (Ur.list RS št. 10/97 in
45/00 ) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 4. seji, dne 23. 2. 2011 sprejel
SKLEP
o določitvi cene za najem standardnega enojnega groba in najema mrliške vežice na
pokopališčih na območju občine Dol pri Ljubljani za leto 2011
1. Cena za najem standardnega enojnega groba (dimenzije: širina 0,70 m do 1,20 m in dolžina
2,00 m) na pokopališčih na območju občine Dol pri Ljubljani za leto 2011 je 15,87 EUR.
V ceni ni vračunan DDV.
2. Cena za najem mrliške vežice za pogreb je 60,84 EUR. V ceni ni vračunan DDV.
3. Upravljavec pokopališča pobira najemnino za grob enkrat letno po veljavnem ceniku.
4. Najemnino za grob in pokopališko pristojbino je najemnik groba dolžan plačati na
transakcijski račun občine Dol pri Ljubljani.
5. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sklep je bil sprejet s sedemnajstimi (17) glasovi.
Pripravila: Štefka Toplak
Primož Zupančič, župan
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Novice iz Občinske uprave
Pomembnejši dogodki v Občinski upravi v mesecu januarju in februarju 2011:
3.1. – Župan Primož Zupančič je sklical ožji kolegij, na katerem je prisotne obvestil o imenovanju dveh podžupanov, Bojana Hermana in Branka Škarje. Na kolegiju so bila obravnavana tudi imenovanja v komisije za javna
naročila in komisijo za javno zasebno partnerstvo. Pregledani so bili tudi postopki in roki izdelave novega
Občinskega prostorskega načrta.
7.1. – Objavljen je bil poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo izgradnje Doma starejših
Dolsko in javni razpis za podelitev koncesije za zobozdravstvo v Dolskem.
10.1. – Izdelani in posodobljeni so dokumenti opazovanja, obveščanja in alarmiranja organov in organizacij, ki
vodijo zaščito, reševanje in pomoč v Občini Dol pri Ljubljani. Dokumenti so objavljeni na občinski spletni strani.
11.1. – V okviru Občinske uprave so bili dogovorjeni tehnični in vsebinski deli javnih razpisov za prenovo
Kulturnega doma Dolsko ter za vzdrževanje lokalnih vodovodov. Oba razpisa sta bila na portalu javnih naročil
objavljena že v letošnjem januarju.
Sklican je bil sestanek o problematiki sprejema otrok v vrtec za obdobje 2011/2012 ter delovni sestanek za pripravo vloge za koncesijo za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše.
1.2. – Sestanek s podjetjem PRO 2, ponudnikom izgradnje optičnega kabla, ki je predstavil svoje ideje in možnosti izgradnje širokopasovnega omrežja na celotnem področju Občine. Ponudnik bo preveril konkretno možnost
pokritja Občine in možnost dogovora uporabe obstoječe infrastrukture z dosedanjim ponudnikom Telekomom.
2.2. – Sestanek s podjetjem JUB, na katerem je bilo obravnavano zaračunavanje čiščenja fekalnih voda. Občina bo
vse ponovno seznanila z možnostjo obvezne priključitve na kanalizacijsko omrežje. V ta namen bo k sodelovanju
povabila tudi medobčinsko inšpektorico.
15.2. – Sestanek s podžupanom Brankom Škarjo na temo nadaljevanja izgradnje povezovalne poti v Senožetih;
dogovorjeno je bilo, da se sporni odseki izločijo iz projekta ter da se pripravi dokumentacija za gradbeno dovoljenje samo za nesporni del.
16.2. – V JUB-u je bil sestanek koncesionarjev na Mlinščici in občin Domžale ter Dol pri Ljubljani; predstavljen je
bil poslovnik upravljanja Mlinščice ter predlog financiranja del na Mlinščici. Dela vključujejo redna čiščenja in
popravila po neurjih.
17.2. – Izredna seja Občinskega sveta na predlog petih svetnikov; obravnavana je bila problematika sejnin, odloka
o Občinskih novicah ter imenovanja Nadzornega odbora.
18.2. – Sestanek sveta Regionalne razvojne agencije LUR, na kateri je bil potrjen program sodelovanja v regiji na
področju turizma (26 občin). V drugem delu sestanka so sodelovali tudi predstavniki Državnega zbora in
Ministrstva za lokalno samoupravo. Razvila se je razprava o vsebini nove zakonodaje s področja regionalizacije,
sprememb zakona o financiranju občin in o porabi finančnih sredstev za regionalni razvoj.
21.2. – Konstitutivna seja Statutarne komisije ter Odborov za gospodarstvo in družbene dejavnosti; Odbora sta
poleg konstituiranja obravnavala tudi predlog proračuna in sprejela sklep, da je primeren za drugo obravnavo, ki
bo na seji Občinskega sveta
23.2. Odbor za gospodarstvo je obravnaval tudi predlog cene vodarine, za katerega je sprejel pobudo, da se točka
umakne z dnevnega reda seje Občinskega sveta. Obravnaval je tudi predlog nove cene za najem grobov in mrliških vežic ter nove cene predlagal v sprejem Občinskemu svetu.
Jakica Jesih

Nadaljevanje z 2. strani - Bojan Herman, podžupan
Občino največji zalogaj. Glede na finančno stanje, bodo morale biti nekatere investicije ustrezno
okrnjene, ne bodo pa ukinjene. Bdeti moramo nad razpisi za pridobivanje sredstev iz EU in
drugih skladov. Sem sodijo razpisi za področje učinkovite rabe energije, kajti gre za vzdrževanje
in obnovo šol, centralne šole in obeh podružničnih šol. Problematiko spremljamo, projekcije pa
kažejo tudi stisko s prostorom. S poseljenostjo se povečujejo potrebe po dodatnih kapacitetah v
vrtcih in šolah. Glede problematike obstoja podružničnih šol sem pred kratkim bral strokovne
trditve, da so podružnične šole jedro nekega kraja in so torej zelo pomembne. Zato moramo
razumeti in podpreti željo krajanov Senožeti, ki se resnično že dolga leta srčno borijo, da šola v
kraju ostane.
Šoli v Dolu in v Dolskem potrebujeta v prvi fazi predvsem investicije v adaptacije. S funkcionalnimi prerazporeditvami prostorov za vrtce in šolo bi se dalo pridobiti še nekaj kapacitet.
Intenzivno delamo na tem, da bi pridobili dodatne prostore za varstvo predšolskih otrok.. Glede
uvajanja devetletke na osnovni šoli Dolsko pa je nujno temeljito preučiti vse dejavnike, upoštevati strateški dolgoletni razvoj občine, predvsem strokovna mnenja organov matične šole in ministrstva za šolstvo.

Kako gledate na zdajšnjo sestavo novega Občinskega sveta? Kakšno je pričakovanje za delo Sveta?
Imamo dobro kadrovsko zasedbo Občinskega sveta. Dobrodošle so pripombe, kritike, predlogi,
nasprotovanja, ki so usmerjena v pozitivno smer. Želim pa, da se začnemo konstruktivno pogovarjati, da med nami zaveje pozitivna energija. V tem mandatu imamo kar jasno ločeno tako
imenovano koalicijo (pozicijo) in opozicijo. Smo šele na začetku in želim in verjamem, da bomo
v dialogu našli marsikatero skupno rešitev. Seveda je iluzorno pričakovati, da se bomo vsi vedno
strinjali z vsem. Prav bi bilo, da že pred odločanji z dogovarjanji in usklajevanji poiščemo
rešitve. Svetniki kot politiki bomo le z delom in rezultati upravičili zaupanje.

Kako gledate na razvoj turizma v naši Občini?
Področje turizma se zadnja leta uspešno razvija. Tu moramo omeniti in pohvaliti prizadevnost
občanov v vseh društvih, ki se že vrsto let vključujejo v promocijo krajev in Občine kot celote.
Prepoznavnost lepot, dobrot in prijaznosti se iz leta v leto povečuje z vedno večjim obiskom ljudi
iz Slovenije in tujine. Sodelovanje z Razvojnim centrom Litija, ki povezuje 10 sosednjih Občin je
nadgradnja razvoja turizma. Z njimi sodelujemo projektih varovanja okolja, podjetništva in turizma. S pridobivanjem sredstev iz Evropskih skladov se tudi v naši Občini financirajo določeni
projekti. Tu je potrebno poudariti, da so v že izvedenih projektih pridobljena sredstva višja v
primerjavi z vložkom Občine. S promocijo na turističnih sejmih po Sloveniji in tudi drugje v
Evropi se prepoznavnost naše Občine povečuje. Z vključevanjem v delo omejenih panog lahko
tudi mladi najdejo veliko spodbud, idej in aktivnosti. Tu se ponuja ena izmed priložnosti, da se
vključijo v razvoj svoje Občine. Cilj je tudi, da bi se poleg prizadevnih društev, gostincev in turističnih kmetij začelo vključevati s svojo ponudbo še več posameznikov.

Podpirate projekt samooskrbe?
To je najnovejša pobuda, ki se je porodila na zadnjem srečanju v okviru delovanja Razvojnega
partnerstva središča Slovenije in povezovanja sosednjih občin. Ugotavljamo, da imamo namreč
toliko lastnega potenciala, da bi se lahko občani oskrbovali z izdelki in pridelki, ki jih pridelamo
in proizvedemo sami. Osnovna poanta je vprašanje, zakaj bi se morale večje ustanove in javni
zavodi v občinah, kot so šole vrtci, domovi za ostarele in ostali oskrbovati s pridelki iz daljnih
eksotičnih krajev, če imamo pred vrati možnost oskrbe s svežo zelenjavo, sadjem in še marsičem. Seveda brez podrobne analize potreb in možnosti tu ne bo šlo. Je pa to izziv, ki prinaša
občanom in občini novo dodano vrednost.

Kaj počnete v prostem času?
Prosti čas si zapolnim s kolesarjenjem, smučanjem, tekom na smučeh, košarko, tenisom, sprehodi, glasbo in delom okoli hiše. Že 15 let se udeležujem kolesarjenj po državah Evrope. V
tednu dni na kolesu po urejenih kolesarskih poteh se človeku porodi kup idej, kako bi v svojem
okolju na ta način privabili še več turistov. A na srečo se tudi tovrstna ponudba pri nas že
uspešno razvija.
Jana Vejnovič
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predstavitev

20 let Agencije za radioaktivne odpadke
Irena Daris

Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) v letu 2011 praznuje 20-letnico svojega obstoja. Vlada jo je
ustanovila v začetku leta 1991 z namenom, da zagotovi pogoje za trajno varno odlaganje radioaktivnih
odpadkov. Leta 1996 ji je podelila širše pristojnosti ter naloge, z uredbo iz leta 1999 pa jo je pooblastila za izvajanje javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki malih povzročiteljev. Državni načrt o
zaščiti in reševanju iz leta 2010 ARAO izrecno navaja kot organizacijo, ki prevzame radioaktivne odpadke v primeru industrijskih nesreč, nesreč pri prevozu radioaktivnih snovi in drugih nesreč, pa tudi v
primeru, ko povzročitelja radioaktivnih odpadkov ni mogoče ugotoviti ali določiti. Dejavnost agencije je
že dolgo tudi sodelovanje z mednarodnimi specializiranimi agencijami in drugimi strokovnimi institucijami s področja ravnanja z radioaktivnimi odpadki, skrb za pretok strokovnih informacij ter ozaveščanje in komuniciranje z javnostjo. ARAO je svojo zavezanost varovanju okolja potrdila tudi s tem, ko je 23.
oktobra 2007 pridobila certifikat kakovosti po okoljskem standardu ISO 14001:2004, ki ga redno
obnavlja.
Glavne dejavnosti, s katerimi agencija izpolnjuje svoje
poslanstvo v tem obdobju, so: načrtovanje odlagališča nizkoin srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), javna služba za
ravnanje z radioaktivnimi odpadki malih povzročiteljev, načrtovanje ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom in visoko
radioaktivnimi odpadki ter podpora državnim ustanovam in
upravi.

Vizija
Zagotavljati želimo celosten sistem ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom v
Republiki Sloveniji, skladen z najvišjimi standardi, ki jih
narekuje in razvija stroka. Smo nosilci družbene odgovornosti, da kot generacija, ki uživa dobrobit uporabe
radioaktivnih snovi, po uporabi poskrbimo za trajne
rešitve in se bremena ravnanja z radioaktivnimi odpadki
po nepotrebnem ne prelagajo na naslednje generacije.
Varnostna kultura bo še naprej prepletena z vsemi segmenti našega delovanja. Varnost in okoljska ter družbena
sprejemljivost našega ravnanja so vodilo našega dela.

Strateški cilji
Na področju nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
želimo realizirati projekt odlagališča in trajno odložiti
doslej zbrane količine ter pripraviti rešitev za bodoče
pričakovane vire.
Malim povzročiteljem nudimo podporo in prijazen servis
pri predaji v centralno skladišče, da bo enako varno in
kakovostno poskrbljeno tudi za razpršeni inventar iz
dejavnosti, katerim ravnanje z radioaktivnostjo ni primarna dejavnost.
Za jedrsko gorivo in visoko radioaktivne odpadke želimo
zasnovati koncept ravnanja, v katerem upoštevamo
strateško vrednost inventarja in s katerim bomo kljub
velikemu časovnemu razponu v vseh fazah ravnanja
dosegali varnost in učinkovitost, in sicer v nacionalnem
okviru ali v mednarodnih povezavah.
Nenehno skrbimo za izvajanje in razvoj varnostne kulture s stalnim usposabljanjem. Z internim prenosom
novo pridobljenih znanj in procesom stalnih izboljšav
sledimo najnovejšim mednarodnim dognanjem s področja delovanja.

Odlagališče NSRAO
ARAO, ki jo je država pooblastila za izbor lokacije in izgradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov ki je
trajna in najbolj varna rešitev za te odpadke, je prvi del naloge
zaključila decembra 2009, ko je vlada potrdila lokacijo Vrbina
v občini Krško kot lokacijo bodočega odlagališča. Tokrat je bil
izbor lokacije uspešen tudi zato, ker je agencija v postopek
odločanja že od začetka vključila tudi lokalno javnost z
namenom preseganja nezaupanja in zbliževanja različnih
interesov.
V 2011 ARAO pripravlja investicijski program za odlagališče
NSRAO, v katerem bodo na podlagi noveliranih podatkov
ponovno opredeljeni obseg investicije, terminski plan, investicijska vrednost in viri financiranja ter ekonomski kazalniki
investicije. V nadaljevanju je Ministrstvo za gospodarstvo
pristojno za potrditev dokumenta in s tem tudi za zagotovitev
pogojev za realizacijo projekta vključno z dinamiko. Rok
izgradnje odlagališča je najbolj odvisen od odločitve, ali se bo
s projektom intenzivno nadaljevalo, kar na ARAO zagovarjajo,
saj na ta način sledijo slovenskim zakonskim in programskim
določilom, ali bo določen nov kasnejši rok za pričetek obratovanja odlagališča. Če se bo projekt intenzivno nadaljeval, je
mogoče gradbeno dovoljenje pridobiti v roku treh let, dodatna tri leta in pol pa bodo potrebna za izgradnjo odlagališča.

Javna služba ravnanja z radioaktivnimi
odpadki malih povzročiteljev
ARAO v okviru te javne službe skrbi za zbiranje, transport,
obdelavo in pripravo ter skladiščenje radioaktivnih odpadkov,
ki nastanejo pri t.i. malih povzročiteljih, torej v medicini,
raziskovalni dejavnosti in industriji. Ti radioaktivni odpadki
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NSRAO
so shranjeni v Centralnem skladišču v Brinju, v občini Dol pri
Ljubljani. ARAO je skladišče, ki obratuje od l. 1986, prevzela
v upravljanje leta 1999 in ga leta 2004 temeljito prenovila, v
obdobju od 2005 do 2008 pa je karakterizirala vse v njem
uskladiščene odpadke. To pomeni, da je bil opravljen
podroben pregled odpadkov, izvedeno njihovo ločevanje na
radioaktivne stisljive, nestisljive in gorljive ter neradioaktivne
dele, polega tega pa so bili radioaktivni odpadki prepakirani v
nove pakirne enote, ki ustrezajo zakonskim zahtevam in so
primerno trajne. Odpadki, katerih radioaktivnost je padla na
raven naravnega sevanja, in embalaža so bili odstranjeni iz
skladišča. Tako so izboljšane radiološke razmere v skladišču,
izboljšana pa je tudi varnost skladiščenja. V nekaterih paketih
radioaktivnih odpadkov je bila ugotovljena prisotnost tekočin,
ki presega merila sprejemljivosti za skladiščenje, zato je
ARAO poskrbela za pripravo in obdelavo teh t.i. tekočih
odpadkov in je postopke zaključila v letu 2010.
Z izpolnitvijo vseh zahtev, skladno s predpisi o graditvi objektov, ki jih je postavilo Ministrstvo za okolje in prostor, ter
Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski
varnosti, je Uprava RS za jedrsko varnost agenciji aprila 2008
izdala dovoljenje za obratovanje Centralnega skladišča
radioaktivnih odpadkov v Brinju, in sicer z veljavnostjo za
deset let. Konec leta 2010 je bilo v tem skladišču shranjenih
približno 85 m3 radioaktivnih odpadkov.

Skladišče - notranjost

Načrtovanje ravnanja z izrabljenim jedrskim
gorivom in visokoradioaktivnimi odpadki
Vprašanje ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom in visokoradioaktivnimi odpadki v Sloveniji še nekaj let ne bo zelo
aktualno, vendar pa ARAO skladno s smernicami Resolucije o
nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in
izrabljenim jedrskim gorivom, proučuje dve možni rešitvi. Na
eni strani spremlja in aktivno sodeluje v pobudah za mednarodno skupinsko geološko odlagališče, in hkrati postopno
razvija lastni koncept za odlaganje izrabljenega jedrskega
goriva in visokoradioaktivnih odpadkov.

Podpora državnim organom
Ravnanje z radioaktivnimi odpadki zahteva po eni strani
strokovno obravnavo, po drugi strani pa je marsikatera
odločitev tudi politična. Agencija kot strokovna institucija
pripravlja strateške ter posebne dokumente ravnanja z
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom za
državne organe, vzdržuje pa tudi baze podatkov o radioaktivnih odpadkih in ravnanju z njimi v Sloveniji in po svetu.

Nove naloge
Glede na smernice Resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim
gorivom bo ARAO v bližnji prihodnosti prevzela tudi upravljanje in dolgoročni nadzor nad jalovišči Boršt in Jazbec, ki sta
bili urejeni v bližini leta 1992 zaprtega Rudnika urana Žirovski vrh.

Karakterizacija

Sanacija začasnega skladišča radioaktivnih
odpadkov v Zavratcu
Med posebne referenčne projekte ARAO sodi tudi sanacija
začasnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Zavratcu.
Potem ko se je junija 1961na Onkološkem inštitutu po nesreči razbila ampula z radijevim sulfatom in je po čiščenju
prostorov nastalo okoli 30 m3 radioaktivnih odpadkov, so
bili ti v tajnosti prepeljani v prazno kasarno v zahodnem
delu Slovenije blizu vasi Zavratec. Leta 1993 je vlada podprla
predlog lokalne skupnosti o sanaciji, za izvedbo pa zadolžila ARAO. ARAO je v obdobju od 1996 do 1999 najprej
poskrbela za varno hrambo odpadkov, sanirala objekt v
Zavratcu ter leta 1999 vse odpadke prepeljala v Centralno
skladišče v Brinju.
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razpis/dogodki

STIČIŠČE NVO OSREDNJE SLOVENIJE –
SERVIS ZA DRUŠTVA
Tjaša Bajc, Stičišče NVO osrednje Slovejije

Kdo so NVO?
Nevladne organizacije, s kratico NVO, so neprofitne, večinoma prostovoljne in prav vse morajo imeti neko obliko pravne
osebe. V Sloveniji so to društva, ustanove in zasebni zavodi.

ZAKLJUČNA POROČILA ZA
NEVLADNE ORGANIZACIJE
Leto 2010 se je zaključilo, pripraviti je treba le še zaključne
račune. Društva so zavezana k oddaji letnih poročil na
poenotenih obrazcih do 31. 3. 2011 in sicer preko spletne
aplikacije AJPES. Nepridobitne organizacije, kamor sodijo
zasebni zavodi in ustanove, pa morajo letna poročila predložiti do 28. 2. 2011. Pri sestavi izkaza poslovnega izida je
treba upoštevati pravilnik, ki opredeljuje pridobitni in nepridobitni del dejavnosti.
Kljub temu, da so zavezanci, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti (društva, zasebni zavodi in
ustanove) oproščeni plačila davka, morajo v vsakem primeru
obračunati in plačati davek od pridobitne dejavnosti.
Obvezna je oddaja obračuna davka od dohodkov pravnih
oseb. Rok za oddajo tega obrazca je najpozneje do 31.3.2011
in sicer izključno v elektronski obliki preko sistema e-davki.
Za vstop v sistem e-davki vse pravne osebe potrebujejo digitalno potrdilo oz. si morajo urediti pooblastilo.
Več informacij o pripravi in oddaji letnih poročil najdete na
spletni strani www.srce-me-povezuje.si

OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI
VIDEM 17, 1262 DOL PRI LJUBLJANI

ODPRIMO SVOJA VRATA
NOVINARJEM IN
GOSPODARSTVENIKOM
Stičišče NVO osrednje
Slovenije skupaj z ostalimi
stičišči in CNVOS v okviru
pobude MOJA DRUŽBA še
naprej spodbuja krepitev
sodelovanja med NVO in
drugima sektorjema. Z
letošnjo kampanjo se osredotočamo na sodelovanje z mediji in gospodarstvom, saj tako
novinarji kot tudi podjetja še ne poznajo NVO sektorja in
vseh dejavnosti, ki jih društva, zasebni zavodi in ustanove
opravljajo.
Novinarjem bomo delo v NVO približali tako, da jih bomo
povabili, naj en dan preživijo z vami, pri vaših dejavnostih v
organizaciji. Novinarji bodo o preživetem dnevu v NVO
pripravili prispevek. S sodelovanjem v tej akciji si lahko
povečate prepoznavnost, medijsko pokritost in boljše stike z
mediji.
Sodelovanje med podjetji in NVO še vedno temelji predvsem
na donacijah in sponzorstvih, le redko takšno sodelovanje
preraste v partnerstvo pri izvajanju aktivnosti ali v ponujanje
storitev NVO podjetjem. Z željo po izboljšanju sodelovanja
med podjetji in NVO bomo le tem ponudili možnost »teambuildinga« v NVO. Zainteresiranim NVO bomo skupaj s
strokovnjaki pomagali pripraviti teambuilding programe in
jih povezati s podjetji.
Vse zainteresirane NVO vabimo, da nam se prijavite za sodelovanje v akcijah do 30. 4. 2011 na elektronski naslov
info@srce-me-povezuje.si. Pošljite opis svoje organizacije in
dela, ki bi ga novnar opravljal oz. bi ga skupina podjetnikov
lahko opravila. Pozorni bodite na to, da bo delo povezano z
vašim osnovnim poslanstvom in primerno za novinarja oz.
skupino.
Več informacij o poteku akcij najdete na spletni strani
www.srce-me-povezuje.si.

ENOTI VRTCA DOL IN DOLSKO

OBJAVLJA RAZPIS ZA VPIS
OTROK V VRTEC
DOL IN DOLSKO
ZA ŠOLSKO LETO 2011/12
Otroke vpisujemo v:
I. starostno skupino (1 – 3 leta)
II. starostno skupino (3 – 6 let)
Vloge za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2011/12 je
možno oddati še do 31. marca 2011.
Obrazec za vpis lahko dobite na upravi vrtca ali na
spletni strani Občine Dol pri Ljubljani:
http://www.dol.si in vrtca http://www.vrtec-osjmdol.si.
Če bo prijavljenih več otrok kot je prostih mest, bo o
sprejemu otrok odločala komisija na podlagi Pravilnika
o sprejemu otrok v vrtec v občini Dol pri Ljubljani.
.
Starši bodo o sprejemu otroka obveščeni najkasneje do
31. 05. 2011.

Pomembno: Vse vloge, ki so jih starši oddajali že med letom, bodo enakopravno obravnavane in jih ni potrebno še enkrat vlagati.
V. d. ravnatelja:
Gregor Pečan
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VALENTINOVO TUDI
V VRTCU
Valentinovo ni samo dan za zaljubljence, ampak je tudi dan
vseh, ki se imajo radi, vseh, ki ljubezen in dobroto delijo, jo
znajo dati drugim, so prijazni in dobri še posebej do tistih, ki
jim ljubezen težje ali ne morejo vrniti. Vsak, ki dela dobro, ali
pa ki deli ljubezen, jo tudi dobi, če ne takoj, pa se mu vrne čez
mesec ali leto.
V tem mesecu smo si v vrtcu zadali cilje, s katerimi bi širili
vrednote kot so prijateljstvo, dobrota, pomoč, spoštovanje. Še
posebej za valentinovo smo izdelali srčke iz slanega testa, Das
mase ali rdečega kartona in jih podarili staršem in drug drugemu, spomnili pa smo se tudi tistih v vrtcu, ki za nas skrbijo,
da nam je prijetno, da smo siti …
Skupaj z vsemi skupinami
v vrtcu Dol smo zaplesali
valentinov ples. Zavrteli
smo se v krogu, v parih in
se prijetno družili med
seboj. Otroci so uživali v
gibalnih igricah, ko so si
lahko izbrali svojega
najboljšega prijatelja, se
med seboj obdarili z risbico ali piškotom in si zapeli
pesmico. Še vedno je najbolj peta Mi se imamo radi. Da bi se
še dolgo imeli radi in da bi znali to večkrat drug drugemu
povedati.
Saj je otrokov nasmeh in objem nekaj najlepšega za vsakega
starša, kot tudi za vzgojitelja. Sreče ne moreš imeti sam,
lahko jo dobiš samo tako,da jo deliš z drugim. Naj bo na tem
majhnem planetu več sreče, ljubezni in dobrote. Sreča je kot
metulj, ki nam vedno uide, če ga hočemo ujeti, če pa mirno
obsediš, bo sedel nate.
Marija Bajec,
vzgojiteljica

IZVAJANJE PROJEKTA
TWINFOS
V okviru projekta Twinfos nudimo nevladnim organizacijam
in občinam osrednje slovenske regije možnost navezovanja
stikov (pobratenja) z romunskimi organizacijami in občinami. Seznaniti vas želimo z evropskim programom Evropa za
Državljane, ki sofinancira mednarodne projekte kot so
srečanja državljanov pobratenih mest in konkretne projekte
organizacij civilne družbe, ki imajo namen izboljšati ozaveščenost o evropskih zadevah. Za dodatne informacije smo
vam na voljo preko elektronske pošte
barbara@drustvo-geoss.si.

Izpostava Centra za razvoj
Litija v Dolu pri Ljubljani
Izpostava Centra za razvoj Litija v Dolu pri Ljubljani uspešno
deluje že vrsto let. Namenjena je društvom, kmetom, podjetnikom, posameznikom in drugim, ki vas zanima sodelovanje v različnih projektih ali potrebujete pomoč pri razvoju
vsebin svoje ponudbe.
Izpostava RCL deluje v prostorih Občine Dol pri Ljubljani na
naslovu Dol pri Ljubljani 1 (vhod iz zadnje strani).
Uradne ure: vsak četrtek 8.00 - 15.00
Telefon: 01 5303 251, spletna stran: www.razvoj.si/dol
Svetovalec: Mitja Bratun, kontakt: mitja.bratun@razvoj.si
Na izpostavi v Dolu pri Ljubljani lahko brezplačno koristite
tudi storitve vstopne točke VEM (»Vse na enem mestu«):
opravite postopek samozaposlitve (registrirate s.p.) ali
ustanovite svoje lastno podjetje (družbo z omejeno odgovornostjo – d.o.o.).
Center za razvoj Litija že od leta 2005 za lažji zagon podjetništva izvaja storitve vstopnih točk VEM – "Vse na enem
mestu", ki jih izvajamo tudi na točkah VEM v Litiji,
Grosupljem in od leta 2010 še v Domžalah. V letu 2010 je
Center za razvoj Litija s svojimi VEM točkami na nacionalni
ravni dosegel odlične rezultate, saj smo po uradni statistiki
na 13. mestu v Sloveniji po številu oddanih vlog z uporabo
aplikacije eVEM. Med primerljivimi VEM točkami, ki poleg
osnovnih storitev za stranke opravljajo tudi brezplačna svetovanja in delujejo preko mreže JAPTI, pa smo celo na drugem
mestu. Veseli nas, da so podjetniške točke Centra za razvoj
Litija vedno dobro obiskane, odlični rezultati pa nam dajejo
vzpodbudo tudi za v prihodnje.
Več o podjetniških vsebinah si poglejte na novem poslovnem
portalu območja Srce Slovenije:
www.srce-slovenije.si/podjetnistvo/

Vrednote v vrtcu Dol in Dolsko
Ena izmed vrednot, ki jih vključujemo v svoje delo
v vseh skupinah našega vrtca, je darovanje. V decembrskih dneh večino otrok obdarujemo in razveseljujemo na različne načine.
V vrtcu pa skrbimo tudi za tiste otroke, ki bi sicer
ostali brez malih pozornosti. Že drugo leto zapored v sodelovanju z Župnijsko Karitas Dol pri
Ljubljani zbiramo plišaste in ostale igrače. Želimo
si in vemo, da prav vsaka mala, mehka igračka
razveseljuje otroke še vse leto. Upamo, da bo ta akcija postala tradicionalna in da bomo z lastnim zgledom otroke spodbujali, da postane tudi darovanje del našega vsakdana.
Resnično veliko toplih občutkov prinese prav vsaka darovana
igračka. Pa ne samo otrokom, ki so obdarovani. Tudi nam
vsem je toplo, ker vemo, da smo razveselili veliko malih očk.
V imenu vseh otrok in zaposlenih Vrtca Dol in Dolsko,
Mojca M. Moder
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Svetovalni kotiček Kluba Gaia - Nasveti

za vse ljubitelje narave - Davor Špehar, strokovnjak Kluba Gaia

Ne zamudimo s prvimi setvami
z na-ravnima vitaminskima pripravkoma Bio Plantella
Vita ali Bio Plantella Vrt. S svojim vitaminskim in mineralnim kompleksom krepita koreninski sistem in
dvigujeta odpornost rastline. Če so pomladanski dnevi
oblačni in mrki, kar se zgodi zelo pogosto, pripravka
uporabljamo tudi pozneje v rastni dobi, še posebej pa
dan ali dva pred presajanjem na prosto.

Zgoden in obilen pridelek
zelenjave omogoča le zdrava
in močna sadika, zato ne
smemo pozabiti na prve setve
za sadike in setve na prosto
ali v zavarovan prostor.

Prve setve na prosto in v zavarovan prostor
Čebulček naj bo čim manjši.
Setev jajčevca v zaščitenih prostorih je ena izmed prvih v
koledarskem letu – lotimo se je lahko že konec januarja,
začetek marca pa je že zadnji čas za to opravilo. Rastlina namreč potrebuje kar veliko časa in toplote, da je primerna za presajanje. V rastlinjak ali v setvene panoje na okenskih policah
med prvimi sejemo tudi papriko, paradižnik, cvetačo in
brokoli. Pravi čas je od začetka februarja dalje. Če semen teh
vrtnin sredi marca še nismo posejali, smo z opravilom skorajda
že zamudili

Izberimo primeren substrat
Za setev rastlinic, ki jih bomo pozneje pikirali, uporabimo substrate za setev. Ti vsebujejo manj hranil, zato so tudi nekoliko
cenejši. Za poznejšo vzgojo pikirancev pa raje izberimo bolj
kakovostne, hranilne substrate, kot je Plantella univerzalna
vrtna zemlja. Mladih rastlin ne dognojujemo, saj lahko s tem
naredimo več škode kakor koristi, jih pa po pikiranju zalijemo

Sadni kotiček je
odprt
vsak dan od
8.00 do 19.00,
ob sobotah
od 7.00 do
17.00,
ob nedeljah in
praznikih
od 9.00 do
15.00.

Prve setve solate v ogrevane rastlinjake ali tople grede
lahko opravimo že januarja, če to dopušča vreme. Setev
krhkolistnih spomladanskih sort v neogrevane rastlinjake
opravimo v januarju in februarju, do konca aprila pa v tople
grede ali na prosto. Tudi endivijo sejemo februarja ali marca
nato pa spet junija. Če jeseni še niste posejali motovilca, to
lahko storite do sredine aprila. Bob sejemo naravnost na stalno
mesto od začetka marca. Zelo uspešno kali že pri nizkih temperaturah zemlje (5 °C). Ker je občutljiv za vročino, se priporočajo zelo zgodnje setve, takoj, ko je zemlja primerno ogreta, zadnji rok pa je začetek aprila. Lahko ga sicer sejemo tudi
konec julija kot naknadni posevek, da pridelamo mlado, sveže
zrnje v jeseni.
Za razliko od fižola ob nizkih temperaturah zelo uspešno kali
tudi grah. Tako tudi njemu namenimo zgodnjo setev, sejemo
pa naravnost na stalno mesto.
Med rastline hladnega dne uvrščamo tudi zelje, zato ga v
zaščitenem prostoru sejemo že februarja. Enako velja za kolerabico. Spomladanski česen posadimo takoj, ko lahko obdelu-

sadni kotiček na Vidmu

jemo zemljo, čebulček pa sadimo
do konca aprila. S setvijo krompirja počakajmo do konca marca, pa
še takrat so temperature primerne
le za zgodnje sorte, ki jih zaščitimo
s tkaninasto prekrivko. Poznejše
sorte krompirja, pa tudi korenček
in peteršilj, na prosto sejemo aprila, najbolje šele v drugi polovici, ko
se zemlja primerno ogreje.

Če se tudi vi vsako leto sprašujete, kdaj je pravi čas za prva
dela v sadovnjaku, za nasvet
povprašajte Gaine strokovnjake
na brezplačni telefonski številki
080 81 22 oziroma kliknite na
www.klubgaia.com.

Nagradno vprašanje:
Katero zemljo izberemo za sajenje pikirancev?
Pred izidom nove izdaje Občinskih novic bomo izžrebali tri
srečneže, ki bodo pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, in
jih obdarili s praktičnim darilom.

Odgovor :
PLA _ TE_ _A

UNIVER_A_NA V_ _NA ZE_ _JA

Si želite še več zanimivih nasvetov za dom in vrt? Postanite
član Kluba Gaia in naročnik revije Gaia! Za samo 16,90 EUR
letno boste lahko izkoristili mnoge ugodnosti kluba: brezplačna svetovanja, zanimiva predavanja in delavnice, specializirana vrtnarska popotovanja, klubske popuste, poleg tega
pa boste prejeli še 10 izvodov revije Gaia. Vabljeni tudi na
spletno stran ljubiteljev vrtnarjenja www.klubgaia.com!

Ime in priimek

_________________________________________
Naslov
_________________________________________
Pošta in poštna številka
__________________________________________
Želim postati član Kluba Gaia:
DA
NE
Pravilen odgovor pošljite na naslov:
KLUB GAIA, SINJA GORICA 2, 1360 VRHNIKA.

Bekim Destani (podjetje BEKITURS, d.o.o. ) je mož, ki je v naši
občini v začetku marca 2011 ob lokalni cesti na Vidmu uredil
lično prodajalno Sadni kotiček, kjer je poleg sadja v ponudbi tudi
zelenjava. Vsak petek vam pri nakupu nad 20,-evrov dajo kar 20%
popusta. Velik del ponudbe predstavljajo pridelki s slovenskim
poreklom.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLSKO
VABI NA IZLETE IN SREČANJA
V LETU 2011
10. 05. 2011 ( TOREK)

Ogled mest v Istri (Hrvaška)

2. april 2011- Dan sajenja dreves na OŠ
Janka Modra v Dolu pri Ljubljani
Ste si kdaj želeli posaditi drevo? Ali pa ste to nemara že
storili in vas sedaj na sajenje drevesa in na obdobja njegove
rasti vežejo lepi spomini - kako ste ga skupaj s prijatelji in
sorodniki sadili, kako ste se okoli mladega drevesa igrali s
svojim psom, kako ste prvič legli v njegovo senco ali pa z
njega utrgali prvi sadež, ki ga je drevo obrodilo.
Z drevesi smo tako ali drugače povezani že od nekdaj.
Drevesa nas združujejo in povezujejo – pod njimi se
sklepajo prijateljstva in srečujejo različne generacije. Dajejo nam plodove in ponujajo zavetje. Obenem nas opominjajo, kako
krhka je lahko naša narava in kako pomembno vlogo imamo pri njeni ohranitvi.
V mednarodnem letu gozdov se z drevesi družimo tudi v šolskih klopeh. Nagovarjajo nas k razmisleku o našem odnosu do
narave ter odnosu do sočloveka. K razmisleku o odnosih nas je v začetku šolskega leta nagovorila tudi letošnja osrednja tema
projekta Zdrava šola z naslovom »Odnos.si« in nas tako spodbudila k načrtovanju dejavnosti, s katerimi v tem letu bolj intenzivno in načrtno obravnavamo različne odnose. Na matični šoli smo se tako odločili, da bomo naš odnos do narave ter
medosebne odnose v tem letu krepili z druženjem ob drevesih in z drevesi ter v ta namen poleg raznolikih dejavnosti v
neposredni bližini šole zasadili tudi preko 30 različnih drevesnih vrst - skupaj pa preko 50 dreves - in tako uresničili projekt
postavitve drevesne učne poti, ki je v mislih našega učitelja Roberta Slabanje tlel že nekaj časa.
Drevesna učna pot bo postala del našega neposrednega naravnega okolja, ki ga sestavljajo travniki, njive, vrtovi, gozd in reka
ter tako dopolnila našo učilnico na prostem. Imamo namreč srečo, da naša osnovna šola in vrtec ležita v lepem naravnem
okolju, ki nam omogoča, da je naša učilnica velikokrat kar narava sama.
Sajenje dreves bo potekalo v soboto, 2. aprila 2011, na dan, ko bo šola zopet odprla vrata za vse obiskovalce, ki boste
lahko aktivno sodelovali pri raznolikih dejavnostih, ki jih bodo pripravili učenci in učitelji. S sajenjem bomo učenci predmetne stopnje, starši in učitelji pričeli ob 8.30 uri ter predvidoma zaključili ob 11.45 uri. Vmes se bomo okrepčali z malico ter
prisluhnili glasovom naših moderatorjev in glasbenikov, ki nas bodo bodrili, med tem ko bomo drugi vihteli lopate in prevažali samokolnice.
Veseli bomo, če se nam boste na ta prav poseben dan pridružili tudi vi in tako morda stkali nove ali pa okrepili že
obstoječe vezi z ljudmi in naravo, ki nas obdaja. Vsi, ki bi se želeli aktivno udeležiti sajenja dreves, svojo udeležbo predhodno sporočite v tajništvo šole na telefonsko številko 01/5647-307.
Maja Cerar, koordinatorica projekta Zdrava šola

STRAN 8

Buzet –mesto s tisočletno zgodovino, Hum –najmanjše
mesto na svetu, Roč –mesto sonca, svobodnih ptic in
ljudi dobre volje, Beram – eno najstarejših naselij v
Istri, Pazin –glavno mesto Istre. Pozno popoldne na
slovenski strani kosilo.
4. 6. 2011 (SOBOTA)

Letno srečanje upokojencev v Vinjah
30. 06. 2011 (ČETRTEK)

VSESLOVENJSKO SREČANJE UPOKOJENCEV NA
POKLJUKI
21. 06. 2011 ( TOREK)

Kopalni izlet v Strunjan
Dopoldan ogled mesta Koper z lokalnim vodičem.
Kosilo v Hotelu Strunjan. Popoldan kopanje.
15. 9. 2011 ( ČETRTEK)

Ogled jezer v Avstriji
Osojsko jezero pod goro Osojščico. Ogled samostana in
cerkve, gradu Landskron, Millsttatsko, ogled parka v
mestu Spital in pozno kosilo na slovenski strani.
10. 11. 2011 (ČETRTEK)
Martinovanje – v vinogradniškem okolju na meji
Dolenjske in Štajerke – gostilna Janc.
(datum se lahko še spremeni)
Prijave (s plačilom) bodo sprejemale poverjenice do
zasedbe mest na avtobusu. O točnem razporedu in programu boste še posebej obveščeni. Želimo, da skupaj
preživimo veliko lepih trenutkov.
UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV DOLSKO
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Za praznik naše Občine
SREČANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH
PEVSKIH ZBOROV
V ponedeljek, 21. marca 2011, s pričetkom ob 17. uri, bo v dvorani Kulturnega doma
Dolsko srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov, ki delujejo v Občini Dol pri
Ljubljani.
Mladi pevci prepevajo v zborih, ki so na Osnovni šoli Janka Modra Dol pri Ljubljani in
podružnicah. To pevsko srečanje mladih postaja tradicionalno, posvečeno pa je prazniku
Občine Dol pri Ljubljani, spominu na rojstvo našega v svetovnem merilu pomembnega rojaka Jurija Vege. Nenazadnje nas ob srečanju razveseljuje tudi to, da se bosta dva zbora iz
naše občine letos udeležila srečanja pevskih zborov, ki ga pripravlja javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Ljubljana okolica. Namen druženja mladih pevcev
je, da se slišijo med sabo, da nastopajo v ambientu dvorane Kulturnega doma Dolsko, predvsem pa v tem, da bi vzljubili zborovsko petje in če bodo imeli možnosti, s to lepo kulturno
dejavnostjo nadaljevali, ko bodo starejši.

Likovna razstava v Paviljonih
V sredo, 23. marca 2011, ob 18. uri, bomo z odprtjem razstave slik našega rojaka, profesorja Franceta
Kokalja in s podelitvijo plaket in priznanj Občine
Dol pri Ljubljani na najbolj slovesen način obeležili
praznik Občine Dol pri Ljubljani.
Slavnostni govornik bo Primož Zupančič, župan Občine
Dol pri Ljubljani. V kulturnem programu bosta nastopila
Luka (viola) in Martin Dukarič (trobenta).
S svojimi izjemnimi likovnimi deli se bo predstavil
akademski slikar in kipar ter pomemben restavrator
umetnin profesor Franc Kokalj, ki je bil rojen leta 1933 v
Petelinjah. Po končani akademiji upodabljajočih umetnosti v Ljubljani in podiplomskem študiju restavratorstva
se je zaposlil na Republiškem zavodu za spomeniško
varstvo; izpopolnjeval se je tudi v tujini. Potem je predaval restavratorstvo na Akademiji za likovno umetnost v
Ljubljani, leta 1980 pa je vpeljal izbirni predmet restavratorstva. Bil je mentor več kot 80 diplomirancem. S svojim
znanjem je pridodal slovenski likovni umetnosti, ki je
nastajala skozi vse čase, možnost ohranjevanja, da jo
lahko občudujemo mi danes, in da jo bodo cenili tudi
naši zanamci. Franc Kokalj še vedno aktivno deluje na
področju ohranjanja kulturnih spomenikov.

Velik uspeh Plamenk

na državnem prvenstvu v pletenju pletenic

Naš Aktiv žena Plamen Dolsko niza
uspehe! Kot najštevilčnejša ekipa
so se 19. in 20. februarja v Prečni
pri Novem mestu letos že drugič
udeležile državnega tekmovanja v
pletenju pletenic. Razstavile so enajst izdelkov in prav vsi so bili
nagrajeni! Osvojile so tri bronasta,
šest srebrnih in dve zlati odličji.
Uspeh je še toliko večji, ker je bilo
vseh razstavljenih izdelkov kar
dvaindevetdeset.
Vse pletenice so spekle v svojih
delavnicah pod vodstvom Jane
Bregar, ki je prva med njimi osvojila to veščino. Za našo Občino je
tekmovala tudi Marjeta Cimerman
iz Beričevega in tudi ona prejela
zlato priznanje.
Čestitamo!
Jakica Jesih

DOGODKI V ERBERGOVIH PAVILJONIH
Leon Winterleitner razstavlja v Paviljonih!
V Erbergovih paviljonih je te dni na ogled zanimiva
razstava akvarelov Leona Winterleitnerja, člana
Društva likovnikov Ljubljana, s pomenljivim
naslovom Utrinki časa. In res se ob gledanju razstavljenih slik srečamo z motivi, vzetimi iz našega
vsakdana: z ljubljanskimi ulicami, cerkvami in strehami slovenskega prestolnega mesta, s kamnom
tlakovanimi uličicami in z med seboj stisnjenimi
mediteranskimi hišami ob njih, s šopki rož in
travniki. Kot da bi se čas ustavil, tako nas pomirja
in osrečuje pogled na že doživeto, pa ne vedno
videno. Okolje, v katerem živimo iz dneva v dan, se
nam po slikarjevem čopiču in njegovih usklajenih barvah ter zasnovah po domiselnih
motivnih ponuja kot možnost nevsakdanjega dojemanja našega sveta, okolice, v kateri bivamo in jo tako ali drugače spreminjamo. Morda pa nam bo srečanje z Winterleitnerjevimi lepimi slikami dalo spoznanje, da živimo v lepem svetu, polnem nedoživetega in s časovnimi
utrinki zaznamovanega bivanja. M. Š.
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DOGAJANJE V KNJIŽNICI (piše:•Branka Vodenik)

ZGODILO SE JE …
Prstne lutke so kuhale kaško
V ponedeljek, 28. februarja se je v dvorani OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani
zbrala velika množica otrok in odraslih, ki so prišli na ogled lutkovne predstave z
naslovom Miška kaško kuha.
Lutkovna igralca Igor in Jelena Cvetko iz Gledališča Zapik sta otrokom predstavila 5 prstnih
igric.Na izviren, nagajiv in topel način sta predstavila vseh pet prstov roke, ki so se kot lutke
skrivali, padali v vodo, nosili v mlin, z miško kuhali kašo, seveda pa na koncu, kot vsi otroci,
niso hoteli spat.Na oder sta povabila tudi male igralce iz publike, s katerimi so potem skupaj
oblikovali del predstave.Igor Cvetko je tudi avtor knjige Veliko malo prstno gledališče, v kateri
predstavlja več kratkih prstnih igric ter načrte za izdelavo prstnih lutk. Knjigo si lahko
izposodite tudi v naši knjižnici.Gledališče Zapik bo v knjižnici odigralo še dve predstavi in
sicer aprila ter novembra letos.

S hrano proti zakisanosti telesa
V četrtek, 3. marca 2011 pa smo v dvorani OŠ Janka Modra gostili Matejo
Reš, ki je številnim zbranim predavala , kako prepoznamo vzroke za zakisanost telesa, kaj za-kisanost povzroča , kako se ji upremo in kako jo
odpravimo.
Izvedeli smo, da zaradi prevelike zakisanosti telesa (presežek
kislin, ki jih telo ne more nevtralizirati) trpi 90 % pripadnikov
tako imenovane »zahodne družbe«. Zakisanost pomeni, da se
je v telesu porušilo ravnovesje. Seveda se zakisanost ne
pokaže takoj, ob dolgotrajnem obremenjevanju pa se
pokažejo znaki splošnega slabšega počutja in s časoma lahko
pride do kroničnih obolenj (putika, revma, obolenja vezivnega tkiva, celulit, razne oblike
bolečin, glavoboli, migrena, osteoporoza, diabetes, bolezni ožilja in srca, možganska kap, motnje v prekrvavitvi organov in tkiv, prebavne težave, črevesna glivična obolenja, težave s ščitnico in alergije … ).
Človek je v svoji zgodovini užival pretežno bazično hrano , v sodobni prehrani pa je preveč beljakovin in ogljikovih hidratov ter premalo sadja in zelenjave, ki vsebuje organsko vezane mineralne snovi (natrij, kalcij, kalij in magnezij), ki delujejo bazično.
Uživati moramo hrano, ki je v razmerju bazična : kisla hrana 80 : 20%, jesti moramo počasi in
ravno toliko, da smo siti ter se izogibati predelani hrani.
Izvedeli smo, katera vrsta hrane je najbolj bazična in katera najbolj kisla med žiti, stročnicami,
testeninami, mlekom in mlečnimi izdelki, oljnimi semeni in oreščki… .
Velik pomen za odpravo zakisanosti telesa daje uživanju zelenjavnih sokov, kakovostnih olj in
kaljenih semen (lucerna, brokoli, redkvica, lan), zeliščnih čajev … . Pri tem si lahko pomagamo tudi z dodajanjem bazičnih mineralnih snovi, predvsem pa moramo spremeniti model
prehranjevanja in biti potrpežljivi. Razkisanje telesa traja od 4 –18 mesecev.
Predavanje je bilo pospremljeno z degustacijo zelenjavnih presnih sokov, bazičnega praška,
kaljenih semen ter s pecivom iz prosa, rožičeve moke, medu in kokosove maščobe.

NAPOVEDUJEMO...
V MARCU 2011
Naj vas še enkrat spomnimo, da bo v torek, 22.3.2011 ob 19.00 v knjižnici POTOPISNO
PREDAVANJE, ki ga bo predstavila učiteljica Tatijana Šincek, ki se je potepala po Venezueli.

V APRILU 2011
V četrtek, 7. 4. 201, ob 18.00, v dvorani OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani- STROKOVNO
PREDAVANJE : Sezonsko cvetje in ureditev vrta (Ruth Reš Podgornik).
Avtorica številnih knjig o cvetju je priljubljena načrtovalka vrtov po vsej Sloveniji. V dolgoletni praksi se ji je nabralo veliko gradiva, s katerim v sliki in besedi prikaže, kako se lotiti dela,
ko hočemo olepšati okolje svojega doma. Poleg estetske podobe ji je glavno vodilo preprosto
vzdrževanje, kar je v današnjem pomanjkanju časa velika prednost. Vsi, ki si želite v okolici
svoje hiše uživati v naravnih barvah, oblikah in vonjih, tega predavanja zagotovo ne boste
zamudili.
V ponedeljek, 11. 4. 2011, ob 18.00, v dvorani OŠ Janka Modra, Dol pri
Ljubljani – LUTKOVNA PREDSTAVA: Zverinice iz Rezije (Gledališče
Zapik)
Rezijansko pravljico o Grdini, ki se vseli v lisičjo hiško in noče ven,
Jelena in Igor igrata na svojem namiznem odru že dobro desetletje.
Kljub temu je predstava, tako kot pravljica, sveža in igriva.
Zraven Igor imenitno igra na violino, Jelena pa ga spremlja na čelo. Tudi
gledalci za hip postanejo Rezijani in po rezijansko zaplešejo.
V ponedeljek, 18. 4. 2011, ob 18.00, v knjižnici – URA PRAVLJIC IN USTVARJALNICA

V sredo, 20. 4. 2011 ob 09.15 v knjižnici- IGRALNA URICA S KNJIGO
LANI SEM MOŽILA SE
Lani sem možila se,
a letos me že greva,
imam moža hudega,
je hujši kot kopriva.
Koprivo slan’ca pomori,
al’ men’ moža ne more,
vedno za pečjo sedi,
še mraz ga ne premore.
Jutri bo v Celovcu s’mn,
tja gor ga bom peljala,
tam ga bom zatavšala,
al’ ga bom prodala.
Prav pocen’ ga že ne dam,
težko sem ga dobila,
rajši ga domov peljam,
še bolj ga bom ljubila.
Žgančkov mu bom skuhala,
s tropincam zabelila,
ko bo tiste dol pobral,
še mlečka bom dolila.

(poslala Marija Selšek)

Lepa misel:
Srečanje je začetek,
skupno življenje je napredek,

sodelovanje je uspeh.
(Henry Ford,
ameriški tovarnar, 1863 - 1947)
ODGOVORNA UREDNICA: Jana Vejnovič
LEKTORIRANJE: Darinka Razdevšek.
UREDNIŠKI ODBOR: Jasmina Katarina Križaj, Igor
Lapič, Klara Pavlinič, Andrej Bakovnik, Nataša
Klemenčič

TISK: Božnar&Partner d.o.o., Kosovelova 19,
1000 Ljubljana
OBLIKOVANJE: Jana Vejnovič
Uredništvo Občinskih novic: tel.: 031/641 474
e-pošta: obcina@dol.si; jana.prevod@siol.net
Izdajatelj: Občina Dol pri Ljubljani
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šport/dogodki

Petra Majdič

z vrhunskimi rezultati
NA SVETOVNEM PRVENSTVU

Druga medalja na svetovnih prvenstvih; prvič
srebrna pred štirimi leti
v Saporu, drugič
bronasta zdaj v Oslu.

SPREJEM za Petro
V DOLU PRI LJUBLJANI
22. MAREC 2011
OB 18. URI

Šprint, prosta tehnika (Ž):
1. M. Björgen
NOR 3:03,9
2. A. Follis
ITA
+0,2
3. P. Majdič
SLO
0,5
4. V. Fabjan
SLO
0,5

Le Slovenija z dvema predstavnicama v finalnem obračunu
Petra in Vesna sta v “fantomskih” dresih nepremagljivo drseli v smučini proti ciljni črti. S trohico
več moči ali sreče, bi se lahko obe okitili z medaljo, a četudi se je je razveselila le Petra, obema
čestitamo za njun velik uspeh.
Na Petro Majdič, našo občanko, smo seveda še posebej ponosni in ji za vsak njen odličen nastop
iskreno čestitamo. Spremljamo jo v televizijskih prenosih, čestitamo pa jih lahko tudi na sprejemu, ki ga ob zaključku sezone s pomočjo Občine pripravijo prizadevni organizatorji. Letošnji
sprejem bo 22. marca, ob 18. uri, ko se bomo zbrali v Dolu pri Ljubljani in se skupaj s Petro
veselili uspešne tekmovalne sezone v smučarskih tekih. JanaV, foto: splet

ŠAHOVSKI UTRINKI – 14. OBČINSKO PRVENSTVO
Marko Avsenik in Žan Magerl najboljša
Na kulturni praznik, 8. februarja, smo v prostorih OŠ Janka
Modra ustoličili novega občinskega šahovskega prvaka za leto
2011. Z zasluženo je to postal Marko Avsenik, župnik župnije sv. Helene, Dolsko (najvišje uvrščeni domačin). Občinskega
prvenstva se poleg domačih šahistov iz leta v leto udeležuje
tudi vse več gostov – absolutni zmagovalec turnirja je postal
Arif Begulić.
Občinski prvak v mlajši kategoriji je s samimi zmagami prvič
postal Žan Magerl, ki se je v letošnjem letu tudi kot edini
predstavnik našega šahovskega krožka uvrstil na državno
šahovsko prvenstvo v svoji starostni kategorji.
V obeh kategorijah, absolutni in mlajši, je letos nastopilo 36
šahistov, kar je malo manj od lanskoletne rekordne udeležbe
(41 šahistov). Pogrešali smo nekaj zelo dobrih šahistov, med
drugim tudi lanskoletnega občinskega prvaka, vendar upam,
da bomo drugo leto strnili šahovske vrste in tako ob praznovanju lepega jubileja, 15 - letnici občinskih šahovskih prvenstev dosegli števillko 50 udeležencev.

Prostorna avla Osnovne šole Janka Modra Dol pri Ljubljani je
za takšna tekmovanja kot nalašč in ob tej priložnosti bi se rad
Gregorju Pečanu, v.d. ravnatelja, kljub vsemu dogajanju pred
in ob moji nedavni predčasni razrešitvi iz Sveta zavoda OŠ,
ponovno zahvalil za podporo, ki jo nudi mladim in starejšim
šahistom v našem kraju.
Končna razvrstitev (odigranih je bilo 9 kol, za vsako partijo je
imel šahist na razpolago 15 minut časa za razmišljanje):
Občinsko prvenstvo je kot vedno z odliko priredilo Turistično
društvo Dol pri Ljubljani, v okviru katerega deluje naša
Šahovska sekcija. Nastopajočim sta pokale, medalje in tokrat
tudi praktične nagrade podelila pomočnik ravnatelja Janez
Hromc in predsednik Turističnega društva Jure Kuhar. Nekaj
praktičnih nagrad, za katere se zahvaljujemo tako TD Dol pri
Ljubljani kot tudi Tomažu Rajku, smo prihranili še za letošnje aprilsko šolsko šahovsko prvenstvo in majski hitropotezni
šahovski turnir.
Ostale rezultate ter vse informacije o šahovskem dogajanju v naši
občini in tudi širše dobite na
spletnih straneh Šahovske sekcije
TD Dol pri Ljubljani (www.sah.si),
po elektronski pošti sah.dol@siol.net
ali prek telefonske številke
041 799 778 (Rok).

Rok Kosem

Vsaka poteza mora biti premišljena.
Levo: Šahisti v avli OŠ•Janka
Modra Dol pri Ljubljani.

9. gorski tek in pohod na Murovico
Tek in pohod bo letos v soboto, 26. marca 2011, s startom
izpred Vegovega hrama v Dolskem ob 8:45 za pohodnike ter ob
9:30 za tekače.
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Prvi trije med mladimi.
14. občinsko šahovsko prvenstvo – A turnir
(glavni turnir) – prva deseterica – 9 partij
Mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ime
Arif Begulić
Dušan Leben
Marko Avsenik
Anton Jerina
Gregor Jeran
Matija Kosem
Goce Mitrevski
Nebojša Radivojević
Gojko Savič
Rado Kuhar

Točke
8.0
8.0
7.0
6.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.5

14. občinsko šahovsko prvenstvo – B turnir
(letnik 1996 in mlajši) – prva deseterica – 9 partij
Mesto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ime
Žan Magerl
Ivan Ložar
Blaž Šimenc
Teodora Kopše
Peter Kosem
Damjan Mlakar
Matevž Kokalj
Kris Flajs
Jernej Kokalj
Vid Mekše

Točke
9.0
8.0
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.5
4.5

10. občinski turnir trojk v košarki
Organizator:
ŠD Partizan Dolsko
Naziv prireditve:
Občinski košarkarski turnir trojk – Dol pri Ljubljani 2011.
Čas in kraj tekmovanja: Turnir bo potekal v soboto 19. marca.2010.
Osnovnošolci bodo začeli ob 14:00, člani pa ob 16:00 v telovadnici OŠ Janka Modra v Dolu pri
Ljubljani.
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predstavitev
NASVET GASILCEV
Nevarnosti požara v naravi
Tudi letošnja mila zima nam bo, podobno kot preteklo leto, prej
omogočila spomladansko čiščenje vrtov in okolice hiše.
»Priložnost zamujena, ne vrne se nobena,« si bomo dejali
mnogi ter se lotili grabljenja listja, odpadnih vej, trave in sploh
vsega, kar moti urejenost bližnje okolice našega doma.
Mnogi bomo odpadke spravili v vreče in nato v zabojnike. Pa
vendarle vse premalo. Že po tradiciji je tovrstne odpadke
najpreprosteje zložiti na kup in jih uničiti z ognjem. Nič
posebnega ob običajnih razmerah. Pomanjkanje padavin bi
lahko povzročilo, da se majhna vlažnost tal in zraka zavleče v
prezgodnjo spomlad.
Navidezno nenevaren kup odpadnega listja, trave, vej in
drugih odpadkov v takšnih razmerah niti pošteno ne gori pač
pa se iz njega vali le gost dim. Res varljivo. Ne pozabimo, da
v takšnih primerih narašča temperatura, ki z lahkoto povzroči
požar. Ogenj se še prehitro razširi na okoliško travo, listje,
podrast... Če pa se v kupu razvije plamen pa je ta nevarnost
še toliko hujša. Še posebej bodite pozorni lastniki gozdov.
Nenadejano uničevanje narave je neizbežno. Posledice so
lahko hude. Za rastline, živali in nenazadnje tudi ljudi.
Podobno škodo povzroči v naravo odvržen cigaretni ogorek
ali tleč pepel, otroška igra z ognjem, druga uporaba odprtega
ognja v naravi in, malce po robinzonsko, celo črepinje lahko
zanetijo ogenj v podrasti. Ob železnici je nevarnost vsakdanja, saj odpadli deli pregretih zavor vagonov neprestano predstavljajo veliko nevarnost. Če pa je suša hujša, smo poleg
vsega naštetega, še gasilci omejeni z vodo – struge rek in
potokov so namreč skorajda prazne.
Požari v naravi nastanejo samo zaradi dveh vzrokov: strele in
človeške brezbrižnosti.
Za preprečevanje požarov v naravi v svetujemo:

www.jub.eu

1. Dosledno upoštevajte prepoved uporabe odprtega ognja
na prostem.
2. Kadar prepovedi ni in kurite na prostem, ognja nikar ne
puščajte brez nadzora, na dosegu rok pa imejte pripravljen
gasilni aparat na prah ali pa vsaj vedro vode, lopato ali vile.
3. Ogenj obložite s kamenjem, kot to počnemo pri tabornem
ognju.

Barve spremenijo dom

4. Ognja ne spodbujajte z vnetljivimi tekočinami, kot sta
na primer bencin ali olje.
5. Cigaretnih ogorkov ne mečite tja, kjer je nevarnost
nastanka ognja.
6. Vžigalice, vžigalnike in druge vire vžiga hranite izven
dosega otroških rok. Otroke seznanjajte s posledicami
požarov v naravi – pri tem vam lahko pomagamo.
7. Pepela ne stresajte v naravo, ker je morda v njem še
tleča iskrica.
8. Če ogenj kljub vsemu uide izpod nadzora, ga poskušajte pogasiti z zemljo.

nem primeru kaj hitro lahko prihitimo gasilci, pa čeprav
morda brez potrebe.
V primeru požara nemudoma pokličite pomoč na številko
112. Povejte, kdo ste, kaj gori in kje gori, obseg požara in če
so v nevarnosti ljudje oziroma živali. Gasilski enoti omogočite
dostop. Požar v naravi še pred prihodom gasilcev poskušajte
pogasiti z vodo, peskom ali zemljo, vendar le, če s tem ne
ogrožate svojega življenja in/ali zdravja. Ne pozabite,
posledice so lahko hude in daljnosežne.

O vsakršnem kurjenju v naravi je priporočljivo obvestiti
Regijski center za obveščanje na številko 112, saj v nasprot-

PGD Dol pri Ljubljani

Novice

Razpis za sofinanciranje fasad v občini
Dol pri Ljubljani
Podjetje JUB prebivalcem občine Dol pri Ljubljani že vrsto let nudi pomoč v obliki sofinanciranja fasad stanovanjskih ter drugih objektov. Na ta način v podjetju JUB pomagamo k lepšemu
in urejenemu okolju v katerem sobivamo z vami.
Občane občine Dol tako vabimo, da tudi v letošnjem letu izkoristite ugodnosti pri nakupu
materialov potrebnih za obnovo fasad objektov v občini Dol pri Ljubljani:
· brezplačni strokovni ogled objekta in svetovanje o izbiri materialov in tehnologij
za obnovo fasade,
· brezplačno izdelavo barvne študije in
· 25 % pri nakupu vseh izdelkov potrebnih pri obnovi fasade.
Pogoji razpisa:

Prikaz Jubizol fasadnjih sistemov v razstavnem salonu JUB Design Studio

Na razpisu lahko kandidirate vsi, ki imate objekt v občini Dol pri Ljubljani. Za koriščenje zgoraj
navedenih ugodnosti pošljite pisno prijavo za sodelovanje na naslov JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani z oznako "Prijava za sodelovanje v razpisu za sofinanciranje fasad
v občini Dol pri Ljubljani".

Postopek:

V prijavi navedite svoje podatke (ime, priimek in naslov), lokacijo objekta ter približno kvadraturo površine fasade objekta. Za hitrejšo in lažjo komunikacijo priporočamo, da v prijavi
navedete še vašo telefonsko številko in/ali e-mail.

Na osnovi vaše prijave na razpis vas bo obiskal JUB-ov strokovni svetovalec, ki si bo ogledal
objekt in v skladu z vašimi željami pripravil pisni predlog glede obdelave vaše fasade ter
pripravil okviren popis potrebnega materiala. V kolikor boste želeli vam bomo svetovali tudi
usposobljenega izvajalca. 25 % popust pri nakupu vseh izdelkov potrebnih pri obnovi fasade
velja pri nakupu blaga v JUB Design Studio prodajalni in razstavnem prostoru v Dolu pri
Ljubljani.
Širok nabor izdelkov ter pestrost ponudbe barvnih odtenkov si lahko vsak delovnik med 8. in
18. uro ogledate v JUB Design Studio razstavnem salonu, kjer sta vam za brezplačno svetovanje na voljo tehnični svetovalec in arhitekt.

Vaš JUB
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